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A Disneyworld is takarékoskodik 
az energiával 

 

Az alapító Walt Disney elkötelezettsége a környezet védelme és az erőforrásokkal való takarékos-

kodás iránt meghatározza az időközben vállalatbirodalommá növekedett cég működését az alapító 

halála után is. Az energiatakarékosság mai kereteit az USA kormányzata által meghirdetett 

Energy Star programhoz való csatlakozás adta meg. Az 1996-os csatlakozás utáni évek nagy akci-

ói, majd az azóta zajló folytonos jobbítás nagymértékben csökkentette az energia és a víz felhasz-

nálását a floridai Disneyworld létesítményeiben. 

 

Tárgyszavak: energiatakarékosság; Energy Star. 

 
A floridai Orlandoban található Walt Disney 

World Resort (közismert nevén a Disney-

world) nemcsak a szórakoztatásban, hanem az 

energiatakarékosságban is az élen jár. Az ob-

jektum a világ egyik leglátogatottabb helye, 

területén több száz különféle rendeltetésű épü-

let található. Van itt sok osztályon felüli szál-

loda, számos konferenciaközpont, különféle 

pályák egzotikus kalandokhoz és versenyek-

hez, valamint kertek és állatparkok.  

 

Az elsődleges üzleti szempontok mellett maga 

az alapító, Walt Disney írta elő a vállalat ösz-

szes vezetőjének és munkatársának a termé-

szeti erőforrások és a környezet kímélését, 

bevezetve a „környezettudatos mentalitás” 

fogalmát (lefordíthatatlan angol szójátékkal 

„Environmentality”). Ez a viselkedés áthatja a 

vállalat egészének gondolkodásmódját, műkö-

dését és üzletvitelét, az energia- és víztakaré-

kosságtól a hulladék és a káros kibocsátások 

lehetőség szerinti csökkentéséig.  
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Az energia, illetve a vele való takarékoskodás 

a Disney egyik legfontosabb prioritása. A lég-

kondicionálás, a hűtőgépek, az épületek, ver-

senypályák és a szállítás által igényelt sűrített 

levegőt előállító és vízmozgató rendszerek 

főleg villamos energiával és földgázzal mű-

ködnek. Az energiatakarékosság és a hatásfok 

maximalizálásáról a legmodernebb számítógé-

pes energiamenedzselő program (EMP, energy 

management program) gondoskodik. A továb-

biak bemutatják a rendszer gazdasági, energe-

tikai és ökológiai előnyeit.  

 

 

Az energiatakarékossági program 
 

A Disney energiatakarékossági törekvései ak-

kor kaptak igazi lendületet, amikor a cég 1996-

ban csatlakozott az EPA (Environmental 

Protection Agency, Környezetvédelmi Ügynök-

ség) Energy Star Building programjához. Ez a 

szövetségi szintű energiatakarékossági program 

bizonyos előírások önkéntes vállalásán alapul, 

kezdetben a villamos háztartási eszközök és 

szórakozató elektronikai termékek fogyasztásá-

nak csökkentésére összpontosítottak, később 

kiterjesztették hatáskörüket az épületek minősí-

tésére is. Az épületek energiatakarékossági 

programjának súlypontjai a következők: 

• az épületek „hangolása” (újraműszerezése), 

• energiatakarékos világítás („Zöld fények”), 

• a terhelések csökkentése, 

• a szellőzők modernizálása, 

• a fűtő- és légkondicionáló rendszerek felújí-

tása. 

 

A Disney első lépése az energiatakarékossági 

akciósorozatában az EPA „Zöld fények” prog-

ramjának keresztülvitele volt. Az akció két 

évet vett igénybe, az érintett alapterület 17 

millió négyzetláb1, eredményeként évi 46 mil-

lió kWh villamos energiát takarítottak meg.  

 

Az első eredményeken felbuzdulva – össz-

hangban az Energy Star Building program 

prioritásaival – ezután a következő energiata-

karékossági intézkedésekre került sor: 

• a sűrített levegőt előállító rendszerek irányí-

tásának optimalizálása, 

• a forróvizes boilerek irányításának korsze-

rűsítése, 

• változó sebességű hajtások beépítése a le-

vegőellátó, szivattyú- és vízhűtő rendsze-

rekbe azok felújításakor, 

• igény szerinti szellőzés beépítése az állandó 

helyett a konferenciatermek felújításakor, 

• az energiamenedzselő programok frissítése 

és integrálása, egyetlen szállító rendszeré-

nek telepítése a belső számítógépes hálózati 

szerverekre, 

• közműszolgáltatásokat mérő eszközök be-

építése az üzemeltető partnerek (más válla-

 
1 1 négyzetláb = 0,0929 m2, kerekítve 0,1 m2
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latok, amelyek a Disney tulajdonában levő 

ingatlanokon működnek) által használt épü-

letekbe a közműköltségek pontos tovább-

számlázása érdekében. 

 

A szerteágazó fejlesztések összesített eredmé-

nyeként a villamosenergia-fogyasztás 100 mil-

lió kWh-val, a földgázfogyasztás pedig 1 mil-

lió therm-mel2 csökkent. Az ezzel kapcsolatos 

beruházások belső megtérülési rátája (IRR) 

53%, ami igen kedvező érték, más megfogal-

mazásban a megtérülési idő valamivel keve-

sebb, mint két év.  

 

 

Az energetikai információs rendszer 
 

A Disney energetikai információs rendszere 

két fő alrendszerre támaszkodik. Minden épü-

letben külön energiamenedzselő rendszer 

(EMS, energy management system) működik, 

és energiainformációs rendszer (EIS, energy 

information system) van föléjük rendelve, 

amelyből a vezetők összegyűjtött és feldolgo-

zott energetikai adatokat tudnak kinyerni. Tá-

gabb megközelítésben részei a rendszernek a 

különféle vezetési szinteken tevékenykedő 

munkatársak is, akik működtetik és folyamato-

san jobbítják a rendszert. A rendszer független 

elemzők szerint is előremutató jelentőségű, 

 
2 1 therm = 100.000 Btu = 96,7 köbláb földgáz  

ezért érdemes a két fő rendszerösszetevőt rész-

letesebben is ismertetni.  

 

Az EMS energiamenedzselő rendszerek 

 

Az energiamenedzselő rendszerek valós idő-

ben felügyelik és irányítják az épületek fűtő-

hűtő-szellőző (HVAC) és világítási rendszerét. 

A legfontosabb jellemzők a hőmérséklet és a 

légnedvesség beállított értékei és a berendezé-

sek működtetésének időbeli lefutása, ezek kö-

zül kiemelt szerepet játszik a világítás. Az 

évek során a sok épületben sok gyártó külön-

böző szoftvereit helyezték üzembe és üzemel-

tetik folyamatosan. A fejlesztő cégek közül az 

idők során kiemelkedett az egyik, és ma már a 

szoftverek 80%-a ettől származik. A legutóbbi 

frissítés során ezt a rendszert szerveralapúvá 

alakították, és áthelyezték a belső Ethernet 

hálózat egyik szerverére. Ennek révén a mun-

katársak a vállalati hálózaton keresztül kérhe-

tik le bármelyik épület adatait, ami számos 

előnnyel jár: 

• az épületek irányítórendszereinek progra-

mozása (beállítása) és a valós idejű műkö-

dés a hálózat bármelyik számítógépéről 

megfigyelhető és módosítható; 

• a helyi programok és adatok a központi 

szerver háttértárján vannak tárolva, amelyet 

a vállalat profi informatikai részlege fel-

ügyel, és ez növeli a biztonságot. Az adato-

kat naponta mentik; 
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• a központi szerveren található program na-

ponta visszaállítja az egyes épületek opti-

mális beállításait, amelyeket napközben a 

felhasználók és lakók elállíthatnak; 

• a mérőpontok adatait könnyű összesíteni és 

központilag feldolgozni az EIS rendszer-

ben; 

• az egységes szoftver egységes hardver-

bázist tesz lehetővé, ami csökkenti a kar-

bantartás költségeit.  

 

Az egyetlen szállító léte felveti azt a kérdést is, 

hogy a verseny hiánya nincs-e káros hatással 

az árakra és a rendelkezésre állásra? A Disney 

koncentrációs folyamata egyébként szemben 

áll a szakterületre jellemző ellenkező irányú 

folyamattal, amelynek során az erőteljes szab-

ványosításnak éppen az a célja, hogy a több 

cég által szállított elemek súrlódásmentesen 

együtt tudjanak dolgozni, vagyis az általános 

trend éppen a sok cég által szállított vegyes 

rendszerek irányába mutat. A Disney kidolgo-

zott egy olyan beszerzési eljárást, amely az 

egyetlen EMS-rendszer alkalmazása ellenére 

versenyezteti a szállítókat. A módszer legfon-

tosabb eleme a saját tervezés és programozás, 

a tervezés során a mérő és beavatkozó elemek 

ajánlattevői pontos terveket kapnak az utolsó 

huzal elhelyezéséig bezárólag. A rendszerek 

programozása is házon belül vagy független 

alvállalkozók bevonásával történik, ez is csök-

kenti a rendszerszállító dominanciáját. Noha a 

rendszer belső programozási nyelve nem szab-

ványos, ez a tartós alkalmazás miatt nem jelent 

hátrányt, mivel mind a belső programozóknak, 

mind az alvállalkozóknak érdemes azt megta-

nulniuk. Összefoglalva, az egyetlen szállító 

léte nem okoz problémát a belső munkatársak 

nagy szaktudása és áttekintése miatt. Az új 

rendszerek üzembe helyezésekor nincsenek 

meglepetések, minden működik.  

 

Az EIS energiainformációs rendszer 

 

Az energiainformációs rendszer fő feladata az 

egyes objektumok mérési adatainak összegyűj-

tése és a kezelők és vezetők számára könnyen 

érthető, szemléletes formára való átalakítása. 

A legfontosabb mérendő jellemző természete-

sen az elfogyasztott energia. Az egyes létesít-

mények energiafelhasználásának időbeli ala-

kulása rámutat az esetleges problémákra. Az 

összemérhető létesítmények adatait folyamato-

san összevetik egymással, fenntartva az értük 

felelős munkatársak között az egészséges ver-

senyszellemet. Az EIS-rendszer lelke egy 

standard, kereskedelemben kapható adatbázis-

kezelő. A mérők által óránként a központba 

küldött mérési adatok és a havi számlák adata-

inak összegyűjtését, rendezését és tárolását 

végző program házon belüli, egyedi fejlesztés. 

A program az összesítő listákat internetes 

HTML formátumban készíti el, így azok köz-

vetlenül hozzáférhetőek a vállalati intraneten 
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keresztül. A listák összesítő adataira kattintva 

a képernyőn egyre részletezőbb kimutatások-

hoz, illetve grafikonokhoz is el lehet jutni. A 

listák formátuma, a rendezési és „lefúrási” 

műveletek annyira egyszerűek és kézenfekvő-

ek, hogy a programot a környék állami iskolái 

energiafelhasználásának elemzésére is fel-

használják. A felhasználók között nem csak az 

önkormányzatok illetékes szakemberei, hanem 

az iskolák tanárai és diákjai is megtalálhatóak, 

akik számára a rendszer megismerése része az 

energiatudatosságra nevelésnek.  

 

 

A rendszer használata 
és továbbfejlesztése 
 

A cég vezetése havonta rendszeres energetikai 

értekezleteket tart, amelyeknek célja a folya-

matok elemzése mellett az oktatás és a munka-

társak érdeklődésének, az energiatakarékosság 

iránti elkötelezettségének fenntartása. Az ösz-

szejövetelek alkalmával az egyes létesítmé-

nyek üzemeltetői megosztják tapasztalataikat 

és eredményeiket, aminek révén kialakul az 

optimális, legjobb gyakorlat („best practice”). 

Az egyes szállítók új termékeit is ezeken a 

találkozókon ismertetik. Az új megoldásokra 

nyitott a vezetőség, azokat először a javaslatot 

tevő munkatárs vagy részlegvezető létesítmé-

nyében próbálják ki, és siker esetén bevezetik 

a többi objektumban is.  

A versenyszellem ébrentartását fontosnak tart-

ják a vállalat irányítói, ezért jól hangzó néven 

(Energy Star Awards) energiatakarékossági 

vetélkedést indítottak a munkatársak között. 

Mivel a sok létesítmény mind méreteit, mind 

műszaki sajátosságait tekintve nagyon különbö-

zik egymástól, az összehasonlítás alapja a saját 

objektum előző évi energiafelhasználásával való 

összevetés. Az éves bajnokságot a legnagyobb 

csökkenést produkáló létesítmény felelősei nye-

rik, a rangsor végén állók osztályrésze viszont 

nemcsak elmarasztalás, hanem ezen túl alapos 

vizsgálat is, amely a lemaradás, tehát a viszony-

lagos energiapazarlás okait van hivatva kiderí-

teni. A győztes mindazonáltal csak erkölcsi el-

ismerést kap, a tapasztalatok szerint ez is ele-

gendő ösztönzést ad, nincs szükség pénzdíjra.  

 

Az imént említett versengésben lemaradó léte-

sítmények feljavítása jól kidolgozott, formali-

zált eljárás keretében történik. A vezérlő és 

szabályozó rendszerek finomhangolása, opti-

malizálása általában az energia- és vízfogyasz-

tás 5–20%-os csökkentését eredményezi. Ha-

sonló műveleten legalább egyszer már minden 

épület átesett, ennek az akciónak az összesített 

megtakarítása közel azonos a korábban emlí-

tett „Green Light” világításkorszerűsítési prog-

raménak, költsége viszont csak a töredéke (1. 

ábra). Az eljárás kezdetén feláll az adott léte-

sítményt üzemeltető és energetikájáért felelős 

szakemberekből az optimalizáló csapat (BTU-

 41



Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság 
 

 
 

Összefoglalás team, BTU = building tune up, épülethangoló). 

A csapat hetente ülésezik, általában egy-egy 

összejövetel egy órán át tart. Ezeken elemzik a 

helyzetet, megtervezik az akciót, meghatároz-

zák a beavatkozási pontokat és a módosítások 

mikéntjét, majd a kivitelezés fázisában megbe-

szélik az elért haladást és eredményeket. A 

tényleges aprómunka az ülések között zajlik. 

A folyamat nyilvántartását és az eredmények 

ellenőrzését különféle egyedi fejlesztésű szá-

mítógépes szoftverek támogatják.  

 

Az alapító Walt Disney elkötelezettsége a kör-

nyezet védelme és az erőforrásokkal való taka-

rékoskodás iránt meghatározza az időközben 

vállalatbirodalommá növekedett cég működé-

sét az alapító halála után is. Az energiatakaré-

kosság mai kereteit az USA kormányzata által 

meghirdetett Energy Star programhoz való 

csatlakozás adta meg. Az 1996-os csatlakozás 

utáni évek nagy akciói, majd az azóta zajló 

folytonos jobbítás nagymértékben csökkentette 

az energia és a víz felhasználását a floridai 

Disneyworld létesítményeiben.  
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