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4.9 A háztartási energiafelhasználást elemző 

szoftverek összehasonlítása 
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A lakások energiafelhasználását és az energiamegtakarítási lehető-

ségeket manapság számos program segítségével lehet elemezni (leg-
alábbis a fejlett világban). A szoftverek két nagy csoportba sorolhatóak a 
hozzáférés szempontjából: az interneten futtatható vagy onnan letölthető 
rendszerek és a hagyományosan, lemezen terjesztett alkalmazások 
csoportjára. Az internetes programok zöme ingyenes, így bárki számára 
hozzáférhetőek, ha a nyelvi korlátok nem képeznek akadályt. A hazai 
felhasználót persze a szabványok, mértékegységek és a fogalmak kü-
lönböző értelmezése is megzavarhatja, de ezek kevés gyakorlattal áthi-
dalhatóak1. 

                                                

A lemezen forgalmazott szoftverek zöme pénzbe kerül, és 
általában a professzionális felhasználók (építészek, épületgépészek, ál-
talában tervezők) számára készülnek. Az internetes programok célkö-
zönsége általában a végfelhasználó: az építtető, a lakás használója. 
Amint az a későbbiekből kiderül, számos részterületen semmivel sem 
jobbak és alaposabbak a profiknak szánt rendszerek. Ezen összeállítás 
az észak-amerikai, tehát USA-beli és kanadai gyártmányú szoftvereket 
hasonlítja össze egymással, illetve két tényleges lakás valóságos adata-
ival. Meglepően nagy eltérések mutatkoztak az egyes szoftverek ered-
ményei között mind egymáshoz, mind a tényadatokhoz képest. 

A bőség zavara: melyik szoftvert a sok közül? 

Az amerikai piacon napjainkban több száz (!) szoftver kapható a la-
kások energia-racionalizálása témakörében. Az USA Energiaügyi Minisz-
tériuma (Department of Energy, DOE) folyamatosan frissített hivatalos 

 
1 Külön tanulmányt érdemelne a hazai piacon elérhető hasonló szoftverek elemzése, ez 
azonban a terjedelmi okok és kiadványunk alapvető jellege miatt nem képezi ezen összeállí-
tás tárgyát. Az Európai Unió nem túl régi Építési irányelve előírja az energetikai felülvizsgála-
tot, ami az európai fejlesztésű szoftvereszközök új hullámát indította el. 

 



listája 288 rendszert sorol fel (lásd [2]). Az első alkalmazások az 1970-es 
évek elején jelentek meg, természetesen a kor számítógépes lehetősé-
gei között csak a szakmai felhasználók számára. Annak előtte az épüle-
tek energetikai auditálását csak munkaigényes és drága kézi módsze-
rekkel lehetett elvégezni. Az 1980-as években jelentek meg a szimuláci-
ón alapuló elemző és tervező eszközök, míg az 1990-es évek a közön-
ség kibővülését hozták a tulajdonosok, ill. lakók bevonásával, aminek 
technikai hátterét elsősorban az internet megjelenése és robbanásszerű 
elterjedése adta. Ezzel párhuzamosan drámaian csökkent az ezen 
szoftverek használatán alapuló energetikai felülvizsgálatok ára: kb. 20 év 
alatt egy-egy ilyen vizsgálat ára mintegy 500-ad részére csökkent (laká-
sonkénti 250 USD-ről 0,50 USD-re, ez utóbbi helyszíni vizsgálat nélküli, 
e-mailen alapuló auditra vonatkozik). 

Egy nagyon alapos összehasonlító elemzés [1] kimutatta, hogy a 
rengeteg program (úgy látszik, ezen a szakterületen még messze van az 
olyan fajta spontán szabványosodás, amely például a szövegszerkesztők 
terén a Microsoft Word egyeduralmához vezetett …) nagyon egyenetlen 
mind műszaki tartalma, mind kezelhetősége és megjelenése szempontjá-
ból, sok programhibát, elszállást is tapasztaltak. Egy-egy rendszer fel-
használóinak száma viszonylag alacsony, és gyakorlatilag nincs nagy, 
neves fejlesztőcég a gyártók között. A tipikus fejlesztőcsapat 1–5 progra-
mozóból áll, szemben a nagy példányszámban eladott általánosabb szoft-
verek 100–200 fős fejlesztőgárdájával. A piac koncentrációja és ezzel 
párhuzamosan a rendszerek kiérlelése még várat magára, aminek persze 
az is oka, hogy az otthonok energetikai optimalizálása egyelőre általában 
nem a legfontosabb tényező sem építéskor, sem felújításkor, vagyis nincs 
igazán tömeges kereslet e programok iránt (1. táblázat). 

Az elemzési munka első lépése a szóba jöhető rendszerek felkuta-
tása, számbavétele és kipróbálása volt. Ennek alapján, valamint a vizs-
gálatot elvégzők szakmai tapasztalatai alapján össze lehetett állítani a 
„kívánságlistát”, vagyis mindazon jellemzőket, funkciókat és szolgáltatá-
sokat, amelyek ezektől a rendszerektől elvárhatóak, lásd 2. táblázat. A 
valósággal való összevetés céljára két valóságos lakóházat is kiválasz-
tottak, egyet Kaliforniában, egyet Ohio államban. Az észak-amerikai kon-
tinens hatalmas kiterjedése miatt nagyon szélsőségesen eltérőek az ég-
hajlati viszonyok, ami tükröződik az energiafelhasználásban, illetve an-
nak szezonális változásában (légkondicionálás nyáron délen, erős fűtés 
télen északon). A kiválasztott házak összes műszaki adata, valamint a 
valóságos energiafelhasználás és a ténylegesen kifizetett energiaszám-
lák összegei is ismertek voltak az elemzők előtt.  

 



Az elemzés gyakran meglepő tapasztalatait néhány főbb szempont 
köré csoportosítva lehet összefoglalni.  

Sokféle szoftver, sokféle és gyakran nagyon 
kreatív megközelítés 

Az eszközök részletgazdagsága nagyon különböző. Ennek jó jel-
lemzője a megadandó adatok száma, ugyanakkor a sok megválaszolan-
dó kérdés nem feltétlenül jelenti a jobb, pontosabb eredményeket: a jól 
megválasztott néhány beviteli adat alapján jó algoritmusokkal pontos 
eredményeket lehet kapni, de sok megadandó adat után is kaphatunk 
rossz, vagy hiányos eredményeket. Ez utóbbira „jó” példa a Kansas City 
Power and Light internetre alapozott rendszere: 198 adatot kell beadni, 
de a 2. táblázatban felsorolt kb. 120 igénypont közül csak 30-ra kapunk 
választ. 

A felhasználó számára nagyon fontos a képernyők kialakítása, a 
navigálás a programban és az eredmények megjelenítése. A vizsgált 
rendszerek ezen a téren is nagyon sokfélék, bár ezek a szempontok 
erősen szubjektívek. Néhány szoftver nagyon jól használható szolgálta-
tása az, hogy szemléletesen mutatják be az energiatakarékossági intéz-
kedések hatására beállt változásokat az alapkivitelű lakáshoz képest. 

Számos szoftver az alapmodulon kívül több speciális eszközt is tar-
talmaz. Gyakori hátrány ezeknél az, hogy az alapmodulban bevitt adato-
kat a csatlakozó modulok nem ismerik, sokat ezekben újra be kell vinni. 
Ez a többletmunkán kívül hibák forrása is lehet. 

A beviendő adatok és a szolgáltatások sokfélesége  

A korábban említett két fő csoport, az internetalapú és a lemez- ala-
pú rendszerek mind szolgáltatásaik, mind az ezekhez szükséges meg-
adandó adatokban is jelentősen különböznek.  

A kb. 50 megvizsgált internetalapú szoftver közül 21 az egész há-
zat, nem csak a lakást elemezte. Ezek közül 13 szolgáltat nyílt végű 
energiakalkulációkat, ötnél ezzel szemben az eredmény csak költség-
kategóriákba való besorolás formájában jelenik meg, és háromnál vá-
lasztható mindkét lehetőség. Igen tág a beviendő adatok köre: a lehet-
séges 68 házleíró adat közül 5 és 58 között szór az egyes megoldások 
információigénye. Az 55 lehetséges analitikus, ill. döntéstámogatási ki-
menet közül 2 és 41 közötti funkciót szolgáltatnak a megvizsgált 
internetalapú szoftverek.  

 



1. táblázat 
A vizsgálatba bevont internet-alapú és lemezen forgalmazott szoftverek 

 
Szoftver Fejlesztő  
Internetes rendszerek  
Appliance calculator San Diego Gas and Electric Co. 
Appliance Energy Estimator Southern California Edison 
ATCO Energy Sense House Atco Gas (Canada) 
BEACON Oarsman 
Chicopee Electric Light Department Chicopee Electric Light Department 
City of Oxford Electric Energy Calculator City of Oxford 
Comfort Check Enercom & Nicor 
Ecalc Pacific Gas & Electric Company 
ELPC Pollution Calculator ELPC 
Energy Calculator Niagra Mowhawk 
Energy Calculator Electric Power Research Institute 
EnergyCheckup.com GeoPraxis 
EnergyCheckup.com HERS version GeoPraxis 
EnergyGuide Nexus 
Environment–Energy Calculator BC Hydro 
EREN Energy Conversion Calculator US Department of Energy 
Find Out About Your Electricity Environmental Defense 
Home Energy Advisor (EPA/LBNL) USEPA/Lawrence Berkeley National Lab 
Home Energy Analysis (SMUD) Sacramento Municipal Utility District 
Home Energy Audit Texas-New Mexico Power Company 
Home Energy Calculator Central Main Power Company 
Home Energy Checkup Alliance to Save Energy 
Home Energy Saver USDOE/Lawrence Berkeley National Lab 
Home Energy Survey Electrotek Concepts 
Home Energy Survey Pacific Gas & Electric Company 
Home View Volt VIEWtech 
Watts On Schools American Electric Power 
KCPL Electricity Calculator Kansas City Power & Light 
KUA Electricity Calculator Kissimmee Utility 
My Home Redwire/Green Mountain Power 
On-Line Energy Profile San Diego Gas & Electric 
On-Line Home Energy Audit International Council for Local Environmental Initiatives 
On-Line Home Energy Survey South California Edison 
ORNL Calculators Oak Ridge National Laboratory 

 

 



1. táblázat folytatása 
 
Szoftver Fejlesztő  
Personal Energy Profiler United Illuminating 
PowerSmart Home; PowerSmart Business BC Hydro 
PSNH Electricity Calculator Public Service, New Hampshire 
PVWatts National Renewable Energy Laboratory 
Radon Project Columbia University & Lawrence Berkeley National Lab 
Residential Calculator Utilities 
Residential Energy Bill Analyzer Florida Power Corporation 
Residential Energy Bill Analyzer Electrotek Concepts 
Residential On-Line Energy Audit Enercom 
Residential Ventilation Calculator Lawrence Berkeley National Laboratory 
RP&L Energy Calculator Richmond Power & Light 
Solar Energy Calculator Iowa Energy Center 
Torchiere energy cost and payback Lawrence Berkeley National Laboratory 
Twenty Percent Solution Lawrence Berkeley National Laboratory 
Western Massachusetts Online Energy 
Calculator 

Western Massachusetts Electric Co. 

Your California Home GeoPraxis 
Lemezes rendszerek  
AkWarm (v1.03d) Alaska Housing Finance Corporation 
BTU Analysis REG (v6.1.0) Enchanted Tree Software 
Energy-10 (v1.4.035) NREL, NBNL 
ENERPASS (v4) Enermodal Engineering 
EZDOE (v2.1)a Elite Software 
E-Z Heatloss (v6)a Thomas & Associates 
HOT2000 (v8.606) Natural Resources Canada 
J-Works (v4.809) MicroWorks, Inc. 
MECcheck (v3.3) US Department of Energy 
Micropas (v6.01)a Enercomp, Inc. 
NEAT (v7.1.3) Oak Ridge National Laboratory 
REM/Rate (v10.3) Architectural Energy Corporation 
ResRatePro (v1.26) Florida Solar Energy Center 
TREAT (v0.8.985)b Taitem Engineering 
VisualDOE (v3.0.111)a Eley Associates 
a demó verzió 
b Béta verzió 

 
 

 



2. táblázat 
A szoftverek tulajdonságai, szolgáltatásai, 

az összehasonlítás szempontjai 
 
Általános adatok  Általános adatok  
Fejlesztő  Tető színe, visszaverő/elnyelő képessége 
Programverzió Ablakok: 
Kibocsátás kelte      méret, üvegezés, keret 
Ár       légtömörség 
Hardver-követelmények      tömítések 
Szoftver-követelmények (operációs rendszer) Műszaki jellemzők – fűtés, légkondicionálás 
Kereskedelmi / shareware / freeware Fűtőrendszer típusa(i) 
Aktív felhasználók száma Hűtőrendszer típusa(i) 
Megcélzott felhasználók köre (tervező/tulajdonos) Másodlagos fűtés 
Az szköz típusa A fűtő/légkondicionáló rendszer hatásfoka 
Többféle kalkuláció, változat lehet-e?  A csövek elhelyezése, szigetelése 
Energiaszámla összetevőkre bontása Szellőzés lakásonkénti / épületszintű 
Beviteli képernyők száma Műszaki jellemzők – nagyberendezések 
Bevihető adatok száma Vízmelegítő: 
Műszaki jellemzők – az épületre, általánosságban       típusa 
A ház életkora      fűtőanyaga  
A ház típusa:      napenergia felhasználása 
     családi      szabályozhatóság (pl. hőfok, visszavezetés) 
     apartman-ház      vízkezelés 
     nagyvárosi Hűtőgép: 
Hozzáépítések, toldalékok      hűtő és fagyasztó rész méretei 
A ház geometriája      Több hűtő/fagyasztó a lakásban 
A ház tájolása Konyhai tűzhely 
Emeletek száma Sütő  
Alapterület Mosogatógép  
Belmagasság Mosógép  
Külső árnyékolás Ruhaszárítógép 
Műszaki jellemzők – az épület konstrukciója Jacuzzi / pezsgőfürdő 
Az alap típusa  
A külső falburkolat típusa, anyaga  
Bejárati ajtó  
A szigetelés mértéke  
A fal vastagsága, anyaga  
Födémek  
A tető típusa  
Padlás  

 

 



2. táblázat folytatása 
 
Műszaki adatok – lakóktól függően Műszaki adatok – lakóktól függően 
Lakók száma Megtakarítási  számítások, interakció  
Lakók életkora A számítások időegysége 
Az otthon tartózkodás ideje A feltételezések és módszerek átláthatósága 
Mozgatható árnyékolók Kiindulási (alapértelmezett, default) adatok 
A termosztát típusa: Helyfüggő kiinduló adatok 
    standard Előre definiált prototípus-könyvtárak  
    időzíthető visszakapcsolás Hűtő/fűtő berendezések kora szerinti default 
    programozható Készülékek kora szerinti default 
Zónás fűtés/hűtés Kimenetek 
A vízmelegítő beállításai Energiafelhasználás 
Vízfogyasztás  Villamosenergia-csúcsigény 
A főzőeszközök használata Energiamegtakarítás  
Mosó- és mosogatógép használata Energiaköltség-megtakarítás 
Vegyes háztartási eszközök használata Fogyasztás energiahordozónként 
A világító eszközök használata Költségek energiahordozónként 
Műszaki jellemzők – gazdasági elemzés Energiafogyasztás felbontása  
Változó energiaárak Energiamegtakarítási ajánlások: 
Változó tarifák (éjszakai áramdíj stb.)     költségmentes megoldások 
Költséghatékonysági jellemzők     költséggel járó megoldások 
LCC (life cycle cost, életciklus-költség)     a javaslatok minősítése, besorolása 
IRR (internal return rate, belső megtérülési ráta) Benchmark 
PBT (petroleum business tax, fűtőolaj-adó) Futások összehasonlítása, tárolása 
Egyéb megtérülési mutatók Fűtő/hűtő berendezések méretezése 
Engedmények, adókedvezmények Vízfogyasztás 
Az energetikai elemzés módszerei, részletei Kibocsátások  
A kalkulációk típusa Grafikus kimenetek 
Szimuláció  A felhasználó / döntések támogatása 
Műszaki becslések Szöveges információk 
Felhasznált táblázatok/adatgyűjtemények FAQ (gyakran feltett kérdések) 
Időjárás figyelembevétele Fogalmak jegyzéke és magyarázata 
Napenergia felhasználása Súgó van-e, helyzetérzékeny-e 
Belső energianyereség:  Példák bemeneti és kimeneti adatokra 
    lakók Esettanulmányok  
    készülékek Nem energetikai szempontok, előnyök 
    világítás Linkek hasznos honlapokra 
Összevont (aggregált) elemzés: e-mail támogatás 
    szobánként  
    készülékenként  

 

 



Ugyanezek a jellemzők a lemezalapú rendszerek esetén: a 15 meg-
vizsgált megoldás közül gyakorlatilag mind alkalmas az egész ház leírá-
sára, 11 szolgáltat közülük nyílt végű energiakalkulációkat, egy sorolja 
be az eredményeket költségkategóriákba és háromnál választható mind-
két lehetőség. A bevihető adatok száma itt sokkal nagyobb, és nagyobb 
a szórásuk is: 21-364 adatbeviteli képernyőn 45 és 9870 (!) közötti da-
rabszámú adatot lehet és kell megadni. Ebből a gyakran rengeteg kiin-
dulási adatból az 55 lehetséges analitikus, ill. döntéstámogatási kimenet 
közül 10 és 40 közötti funkciót szolgáltatnak a megvizsgált lemezalapú 
szoftverek. A beviteli adatok sokasága ellentétes a gyakran szerény mo-
dellezési képességekkel is ebben a kategóriában: a ház geometriáját ál-
talában csak hat lap által határolt doboz formájában képesek kezelni (pl. 
téglatest). 

Az internetalapú és a lemezalapú rendszerek 
erősen különböznek 

A két kategóriába tartozó megoldások számos különbséget mutat-
nak. A legfontosabb (bár némileg szubjektív) ezek közül az, hogy az 
internetalapú szoftverek elsősorban a nem professzionális felhasználót, 
vagyis a tulajdonos/bérlő igényei és elvárható szakértelme alapján ké-
szülnek. A lemezalapú rendszerek ezzel szemben a profiknak, tehát ter-
vezőknek/kivitelezőknek, szakmailag felkészült közönséget készülnek. 
Ennek megfelelően ez utóbbiak modellezési lehetőségei kiterjedtebbek, 
jobban figyelembe tudják venni az épület jellemzőit, méreteit, az időjárási 
tényezőket stb. Ezzel szemben kevesebb orientációt adnak például a 
költségmegtakarítási lehetőségek terén, sőt egyikük sem ad iránymuta-
tást a költségmentes energiatakarékosságra vonatkozóan. Egyes té-
mákban az internetalapú szoftverek mutatkoznak jobban kidolgozottnak, 
például csak ezek kezelik a készülékek hatásfokát ezek életkorától függő 
paraméterként. 

Természetesen az ár is fontos különbségképző tényező: a lemez-
alapú rendszerek kivétel nélkül pénzbe kerülnek, az internetalapú szoft-
verek általában ingyenesek, néhányuk viszont csak egyes licencdíjat fi-
zető közüzemi szolgáltatók munkatársai számára hozzáférhető.  

A futtatási környezet is lényeges: a tervezőirodákban nagyon elter-
jedt Apple Macintosh rendszereken a lemezalapú szoftverek egyike sem 
futtatható, az internetes megoldások lényegükből adódóan bármilyen 
személyi számítógépről elérhetőek (mert itt maga a szoftver a szerveren 
fut). Dokumentációval a lemezalapú szoftverek sokkal jobban el vannak 

 



látva, és ez főleg a modellezésnél felhasznált feltételezések, modell-
egyszerűsítések megadása terén fontos; az internetes szoftverek közül 
csak egyetlen egy adott meg ilyen információkat.  

A pontosság kérdései 

Sok szoftvert ugyanarra a feladatra alkalmazni – tálcán adódik az 
eredmények összehasonlítása, mind egymással, mind a valósággal. A 
tapasztalt felhasználó arra gyanakszik, hogy vannak különbségek – a 
vizsgált energiafelhasználást elemző szoftverek sem okoznak ez ügyben 
csalódást (illetve tulajdonképpen csalódást okoznak …), mivel az is elő-
fordult, hogy jelentős különbségek mutatkoztak ott, ahol egyezésnek kel-
lett volna lennie, de a fordítottja is előfordult: alig jött ki változás a para-
méterek módosításakor, pedig jelentős különbségeket vártak az elem-
zők. Mindezen jelenségek a számítások és az alkalmazott modellek pon-
tatlanságaira vezethetőek vissza.  

Néhány példa azokra az esetekre, 

• 

• 

• 

• 

• 

ahol jelentős változásokra lehet 
számítani, a szoftverek mégis alig hoztak ki különbséget: 

csak 2 USD évi megtakarítás a vízmelegítő hőszigetelő burkolat-
tal való ellátásának hatására, 
csak 4 USD évi megtakarítás a vízmelegítő hőfoka csökkentésé-
nek hatására, 
csak 2 USD évi megtakarítás a csövek hőszigetelő burkolattal va-
ló ellátásának hatására, 
csak 12 USD évi megtakarítás fűtési-hűtési költségekben a födém 
hőszigetelő burkolattal való ellátásának hatására, 
csak 2 USD évi megtakarítás a 10–15 éves mosógép lecserélé-
sekor a legújabb ENERGY STAR minősítésű (USA energiataka-
rékossági szabvány) modellre.  

Szerencsére a fenti „eredményeket” különböző programok „produ-
kálták”. 

Néhány esetben még a változások iránya is ellentétes volt a várttal: 
az egyik szoftver a vízmelegítő hőfokának kb. 7%-os növelése hatására 
az energiaszámla csökkenését jósolta.  

A leglátványosabb természetesen a valóságtól való eltérések vizs-
gálata, különös tekintettel annak anyagi vonzataira. Amint az az 1. ábrán 
látszik, a web-alapú rendszerek által kiszámolt energiaköltségek jelentős 
szórást mutatnak (–25% és +100% között!), és általában jelentősen 
meghaladják a ténylegeset. Az ábra vízszintes tengelyén a legelterjed-

 



tebb internetes szoftverek neve és fejlesztője látható, mind a valóságos 
adatok, mind a kalkulációk a kaliforniai mintaházra vonatkoznak, a 
tényszámot nyolc év számláinak átlagából nyerték.  
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1. ábra Kalkulált energiaköltségek eltérései a ténylegestől, 

internetes szoftverek 
 
 
A kalkulált energiaszámlák többletét természetesen jórészt a több-

letfogyasztás okozza. Itt az egyes energiafelhasználások között is mar-
káns különbségek adódtak: a rekord a vízmelegítésnél 8-szoros, illetve a 
fűtésnél 7-szeres kalkulált fogyasztás volt a valóságoshoz képest. 

 



 
A lemezes szoftverek sem jeleskedtek a valósághű energiaszámítás 

frontján, bár itt a szórás jóval kisebb (2. ábra). Az ábra a változatosság 
kedvéért az ohioi mintaházra vonatkozik, a szoftverek egységesen 120% 
körüli többletköltséget számítottak. 
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2. ábra Kalkulált energiaköltségek eltérései a ténylegestől, 

lemezalapú szoftverek 

Következtetések 

A következtetések zöme a fejlesztők számára tanulságos, bár való-
színűleg ők nem olvassák ezt a felmérést. A szoftverek érlelési folyama-
taiban a súlypontot a modellezés és a kalkulációk pontosságára kell he-
lyezni, pontosan meghatározva a potenciális felhasználók körét. A „mi 
lenne, ha” típusú variációk gyakran informatívabbak, mint a száraz mű-
szaki adatok.  

Az eszközök jelentős része csak kevés javaslatot ad az energiata-
karékosságra (vagy éppen semmilyet sem). A károsanyag-kibocsátás 
szinte egyáltalán nem jelenik meg szempontként, még kevéssé az ener-
giatakarékosság összefüggésében. Az építéstudomány korszerű ered-
ményei (például a hőeloszlási modellek) alig jelennek meg a programok-
ban, az időjárási viszonyok sokfélesége is csak korlátozottan. A sok 

 



 

programhiba és -elszállás, az ugyanazon szoftver által ugyanolyan kiin-
dulási adatokkal többszöri futás esetén kiadott többféle eredmény a tesz-
telés hiányosságaira utalnak.  

Mivel az internetes eszközök némi nyelvtudással és a mértékegysé-
gek/szabványok konverziója után a hazai felhasználók számára is in-
gyen hozzáférhetőek, a felhasználók szempontjából levonható tanulsá-
gok még érdekesebbek. Érdemes venni a fáradságot, és több szoftverrel 
megvizsgálni ugyanazt az építészeti elrendezést. Amennyiben az ered-
mények nagyjából egyeznek, meg lehet bízni bennük. Ha netán nem, az 
átlag valószínűleg jól közelíti a valóságot.  

Összeállította: Kis Miklós 
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