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Az energiatakarékosság új útjai – Svájcban 
 

A jómódú Svájcban is központi kérdés az energiatakarékosság. Az összeállítás sorra veszi azokat a 

viszonylag egyszerű intézkedéseket és lehetőségeket, amelyekkel a villamos készülékek energiafo-

gyasztását csökkenteni lehet. Az erőfeszítések mértékétől és hatékonyságától függően három kü-

lönböző alternatíva valósulhat meg. A kis és nyitott gazdaságú ország csak az Európai Unió kere-

tei között valósíthatja meg energetikai terveit, annak ellenére, hogy nem tagja a szervezetnek. 

 

Tárgyszavak: energiatakarékosság; Svájc; energiapolitika. 

 
A svájci villamosenergia-felhasználás idő- 

beli alakulása két jól elkülöníthető folyamat- 

ból tevődik össze: az évtizedek óta szinte 

változatlan, egyenletes növekedésre egy éven 

belüli, látszólag rendszertelen, 20%-os sávon 

belüli ingadozás rakódik rá. Az ingadozás 

a közelebbi vizsgálat szerint szoros össze-

függésben van a fűtési igényekkel, vagyis az 

időjárással. A hosszú távú emelkedő trendet 

csak néhány rövid, a gyengülő konjunktúra 

okozta csökkenés törte meg 1993/94-ben és 

2003-ban. 

 

A fenntartható növekedés Svájcban sem egyez-

tethető össze a folyamatosan növekvő villamos-

energia-fogyasztással. Az egy főre jutó fogyasz-

tás az európai államokkal összehasonlítva nagy, 

ami nyilvánvalóan a magas életszínvonallal áll 

kapcsolatban. A svájci villamosenergia-termelés 

által okozott CO2-kibocsátás ugyan viszonylag 

csekély (elsősorban a vízenergia nagy részará-

nya miatt), de a jelentős mértékű importra ez 

már nem mondható el. A fenntartható növeke-

dés szempontjából a fogyasztás csökkentésére 

lenne szükség, a tendenciák azonban további 

emelkedést jeleznek. 
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Miből tevődik össze a villamosenergia-fogyasz-

tás, és mik lehetnek a növekedés, illetve a taka-

rékosság súlypontjai? A S.A.F.E (Schweizeri-

sche Agentur für Energieeffizienz, Svájci Ener-

giahatékonysági Ügynökség) hivatalos statisz-

tikáknál részletesebb felméréseinek eredményét 

az 1. ábra szemlélteti. Az elmúlt 15 év fejlődé-

sét a következőkben lehet összefoglalni: 

• közepes–erős viszonylagos növekedés az 

elektromos hőszivattyúk, irodai berendezé-

sek, világítás és háztartási készülékek terén;  

• az ipari folyamatok hőigénye, az állandó 

villamos fűtések és villamos vízmelegítők 

fogyasztása csökkent, 

• enyhe növekedés az egyéb alkalmazásoknál. 

Nagy jelentősége van annak, hogy a nagy so-

rozatban gyártott készülékek aránya kereken 

50%. Az egyedi jellegű berendezések is jelen-

tős számú sorozatgyártású elemet tartalmaznak 

(pl. motorok, fűtőelemek). Az egyedi, vagy kis 

sorozatban gyártott elemek (pl. vasúti moto-

rok) részaránya csökken, de még jelentős. A 

szérianagyságnak ebben az összefüggésben az 

ad jelentőséget, hogy a hatásfokjavító erőfeszí-

téseket nyilvánvalóan a nagy sorozatban gyár-

tott elemeknél érdemes fokozni, erre jó példa a 

minősített energiatakarékos háztartási nagybe-

rendezések esete.  
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1. ábra Svájc energiafogyasztásnak összetétele felhasználási 

területek szerint 
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Tendenciák 
 
A társadalmi tendenciákat figyelembe kell 
venni az energiatakarékossági intézkedések 
megtervezésekor. A villamosenergia-fogyasz-
tással összefüggő trendek a következők: 
• Az alapterületek növekedése (lakások, 

munkahelyek, közlekedés). Az emberek ez 
irányú törekvései a gazdasági növekedés 
egyik legerősebb hajtóerejét képezik, a nö-
vekedési tendencia csökkenése sem várha-
tó, nemhogy visszafordulása. 

• Az egy főre jutó készülékek száma is fontos 
növekedési tényező, a fokozódó jólét és a 
növekvő igények fontos jele: 
– több TV-készülék, hűtőszekrény az ott-

honokban és a másodlakásokban, 
– mosógép és szárítógép lakásonként a ko-

rábbi házankénti közös helyett, szárító-
gép a szárítóhelyiség helyett, 

– számítógép és nyomtató minden íróasz-
talon és lakásban (itt elsősorban a pasz-
szív, stand-by fogyasztás számít), 

– az egy főre jutó elektronikus kisberende-
zések számának jelentős növekedése 
(mobiltelefon, hordozható rádió és leját-
szó, PDA stb. – mind hálózati töltővel, 
amelyek passzív fogyasztást jelentenek). 

• Új alkalmazások a szórakozás, kényelem 
(automatikák, stand-by), wellness stb. terü-
letein.  

 
Az energiahatékonyság szakemberei számára 
frusztráló az a tendencia, hogy az ipar gyor-

sabban találja ki az újabb és újabb energiafo-
gyasztó villamos készülékeket, mint amilyen 
ütemben a takarékossági intézkedések hatása 
megjelenik. Az adott készüléktípusok első 
generációjánál általában az újszerű működésre 
összpontosítanak a konstruktőrök, az energia-
fogyasztás optimalizálása csak később kerül 
sorra. Jól mutatja ezt az ún. set-top-boxok, 
TV-hez köthető különálló dekóderek esete, 
amelyek kezdetben 20 W-nál nagyobb állandó 
fogyasztást jelentettek, még „kikapcsolt” álla-
potban is. Hasonlóan energiapazarlóak voltak 
az első irodai hideg-melegvíz automaták is. 
 
 
Takarékossági lehetőségek 
 
Az újabb és újabb technológiák jelentős poten-
ciált képviselnek az energiatakarékosság szem-
pontjából, de a már létező megoldások követke-
zetes alkalmazása is jelentős megtakarításokhoz 
vezethet. Ezek közül egy csokorra valót a kö-
vetkezők mutatnak be: 
 
Fénycső izzólámpa helyett 
 
A fénycsövek és gázkisülésű lámpák hatásfoka 
kereken ötszöröse az izzólámpákénak. A fény-
csövek már több mint hatvan éve ismertek, a 
múltban kizárólag irodákban, szolgáltatási és 
ipari terekben alkalmazták azokat. A kompakt 
gázkisülésű lámpák időközben polgárjogot 
nyertek a lakásokban és reprezentációs helyi-
ségekben is. Nagymértékű elterjedésüknek 
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gátat szab azonban viszonylag magas áruk. 
További takarékossági lehetőséget jelent a 
világítási rendszerek optimális tervezése és 
szabályozása is. 
 
LCD- és TFT-monitorok 
katódsugárcsövesek helyett 
 
Az árak csökkenése és a képminőség javulása 
nyomán a lapos képernyők meghódítják pia-
cot. Számítógép-monitorként Svájcban már 
szinte kizárólag ilyeneket használnak, a televí-
zióknál ez a folyamat még nem teljesedett ki 
ennyire, a csöves készülékek fogyasztása je-
lentősen csökkent, a TFT-ké viszont nőtt a 
nagy fényerő elérése érdekében. A kis hely-
igény azonban itt is döntő beszerzési szem-
ponttá válik. A lapos képernyők technológiái 
még versenyben állnak egymással, a plazma és 
OLED (organic light emitting diode, szerves 
 

fénykibocsátó dióda) technológiák is ígérete-
sek. Teljesen más irány a projektoros megoldás, 
ez is sok vásárló számára vonzó alternatíva. 
 
Állandó mágneses motorok a szivattyúkhoz 
és ventilátorokhoz 
 
Az elektronikus kommutációjú egyenáramú 
motorok hatásfoka sokkal jobb a hagyományos 
aszinkron motorokénál, sőt még a korszerű 
hasított pólusú motorokénál is. Ezek tulajdon-
képpen állandó mágneses forgórészű szinkron 
motorok, amelyeket elektronikus szabályozás-
sal lehet és kell meghajtani. A teljesítmény-
elektronika árainak csökkenése és a nagytelje-
sítményű mágneses anyagok megjelenése e 
motorok árait a gyakorlat számára hozzáférhető 
szintre csökkentette. A 2. ábra a piacon kapha-
tó szivattyúk hatásfokát és az új SIA 380/4 
svájci szabvány határértékeit szemlélteti. 
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2. ábra A fűtési keringetőszivattyúk hatásfoka és a készülő SIA 380/4 szabvány irányadó értékei 
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Vákuum-szigetelés 

 

A levegő „kiszivattyúzása” a szigetelőanya-

gokból jelentős mértékben csökkenti azok hő-

vezetését. Ennek révén a 0,2 W/m2K hőátbo-

csátási tényező 20 cm helyett 3 cm rétegvas-

tagsággal elérhető. A legjobb eredményekkel 

kecsegtető kísérletek az építőipar területén 

zajlanak, de a villamos háztartási berendezések 

esetén (pl. habosított lemezek hűtőknél és fa-

gyasztóknál, boilereknél vagy sütőknél) is 

szóba jönnek. Az árak egyelőre magasak, de a 

tömeges alkalmazás várhatóan csökkenti a 

költségeket, önmagát erősítő folyamat során. 

 

LED-ek izzólámpák helyett 

 

Főleg kis fényerőigény esetén a fénykibocsátó 

diódák nagyobb áruk ellenére versenyképes 

megoldássá kezdenek válni. A gázkisüléses 

lámpákkal szemben előnyük a kis méret és a 

rugalmasabb alkalmazhatóság. Az izzólám-

pákhoz képest 1,5–3-szoros a hatásfokuk, és 

optikai lencsék nélkül képesek irányított fény-

sugár előállítására. A különféle színek további 

előnyt jelenthetnek. A zseblámpák és dekorá-

ciós alkalmazások után az első igazi világítási 

alkalmazásuk az éjjeliszekrény-lámpák formá-

jában születhet meg. Az optikai hatásfokon 

mindazonáltal még van mit javítani, nagyobb 

fényerőnél a gázkisüléses lámpák hatásfoka 2-

3-szor nagyobb. 

Vízforraló a tűzhely helyett 

 

Az elektromos vízforralók hatásfoka 90% fö-

lötti, míg a hagyományos tűzhelyre tett edény 

esetén ez az érték csak 40% körüli (a mo- 

dern indukciós tűzhelyeknél is csak 70%). 

További előny az, hogy a víz gyorsabban 

felforr, külön edényre nincs szükség, és a tűz-

hely szabad marad a főzéshez. Ez a banálisnak 

tűnő példa is mutatja a lehetőségek végtelen 

sorát, nem véletlen, hogy a vízforralók for-

galma a kilencvenes évek végétől folyamato-

san nő. 

 

Kevesebb üresjárási fogyasztás 

 

Egyes becslések szerint a különböző készülé-

kek kikapcsolt, stand-by állapotában fogyasz-

tott energia összesítve a teljes európai 

villamosenergia-fogyasztásnak kb. 5%-át teszi 

ki. A kávéfőzők fölösleges melegen tartó 

funkcióját és sokféle háztartási készülék fölös-

leges bekapcsolva maradását ebbe nem is szá-

mították bele, ezek a tényezők tovább növelik 

a valóságos üresjárási fogyasztást. Egyes ké-

szüléktípusoknál (pl. televíziók) a takarékos 

tápegységek már tömegesen elterjedtek, sok 

más berendezésnél azonban ez még nagyrészt 

a jövő zenéje: ilyen például az irodai beren-

dezések és kávéfőzők automatikus lekapcso-

lása (3. ábra), a jelenlétkapcsoló a világítás- 

nál stb.  
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3. ábra Kávéfőzőtípusok készenléti energiafogyasztása a S.A.F.E 2004-es felmérése szerint 

 
 
Rendszerszemlélet 
 

A gyakran már elcsépelt fogalomnak az ener-

giatakarékosság terén még komoly létjogosult-

sága van, jelentős megtakarítási lehetőségek 

forrása. A nagy értékű berendezések alkalma-

zása dacára, a háztartási készülékek együttesét 

ritkán kezelik egységes rendszerként, ezért 

azok mint rendszer nem is eléggé hatékonyak. 

A legkézenfekvőbb okok a fölösleges bekap-

csoltság, azaz a kikapcsoló automatikák hiánya, 

valamint az indokolatlanul nagy teljesítmény-

felvétel, például a szivattyúk és ventilátorok 

túlméretezettsége. Néhány példa ezekre: 

• Ugyan a nagyobb ipari, kereskedelmi és 

irodai terek világítását évtizedek óta főleg 

neoncsövekkel oldják meg, a korszerű vilá-

gítótestek alkalmazásával, az optimális ter-

vezéssel, a napfénytől és a felhasználók je-

lenlététől függő vezérléssel további 50% fö-

lötti energia-megtakarítást lehet elérni. 

• A fűtések keringtető szivattyúit a képzőin-

tézmények évtizedes erőfeszítései ellenére a 

gyakorlatban rendszeresen túlméretezik, az 

alkalmazott motorok villamos teljesítménye 

átlagosan háromszorosa a szükségesnek; ez 

a túlzott mértékű áramlás mellett gyakran 

kellemetlen zajok forrása is, nem beszélve a 

fölösleges fogyasztásról. A szabályozható 

fordulatszám nem általános gyógyír, az 

ilyen szivattyúkat általában még inkább 

túlméretezik és nem jól állítják be. 

• A pneumatikus berendezéseket is gyakran 

túlméretezik, elsősorban biztonsági okok-

ból. A következmény túlzott kopás, ami az 

eredeti céllal éppen ellentétes. A kompresz-
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szoroknak mind a beruházási, mind az 

üzemeltetési költségei túl nagyok. Ritkán 

ellenőrzik az üzemeltetők a szivárgásokat, 

ami pedig gyakran 50%-ot meghaladó leve-

gőveszteséget, így energiapazarlást okoz. 

• A felvonók mozgatására ma már korszerű, 

fékezéskor az energiát visszatápláló frek-

venciaváltós elektronikus hajtások állnak 

rendelkezésre, de gyakran építészeti vagy 

formatervezési indokok alapján jóval ki-

sebb hatásfokú hidraulikus hajtásokat al-

kalmaznak. 

 

 

Fejlesztési forgatókönyvek  
 

Abban általában egyetértenek az energetikai 

szakemberek, hogy Svájc esetében az összes 

ma ismert energiatakarékossági intézkedést és 

megoldást egy csapásra megvalósítva kb. 

30%-os megtakarítást lehetne elérni a villamos 

energia felhasználásában. Abban is mindegyi-

kük egyetért, hogy ez az egy csapás kivitelez-

hetetlen. A megvalósítható fejlődésre több 

forgatókönyvet is kidolgoztak. A bizonytalan-

ságokat csak növeli, hogy a legfontosabb pe-

remfeltételek (a népesség, a gazdasági növe-

kedés, az egy főre jutó alapterület, az igények) 

jövőbeli alakulása nem ismert egzakt módon. 

A valóságos fejlődést tulajdonképpen a termé-

szetes, spontán növekedés és az energiatakaré-

kossági intézkedések hatásai közötti verseny-

futásként is fel lehet fogni. A 2035-ig terjedő 

időszakra három forgatókönyv alakult ki, főleg 

a nagyszériájú berendezések szempontjából (4. 

ábra): 

• „minden változatlan” (évi +0,5%): ener-

giaminősítések, kevés tájékoztatás, nincs ál-

lami technológiai támogatás, nincs energia-

áremelés; 

• „hatékony” (évi –1%): célzott fejlesztési és 

marketing-támogatás, a jó hatásfokú termé-

kek ösztönzése; 

• „maximalista” (évi –2%): forgalomba hoza-

tali korlátozások, bonus/malus rendszer, 

fejlesztések fokozott támogatása, költséges 

marketing. 

 

 

„minden változatlan” 

„hatékony” 

„maximalista” 

1990             2003                                          2035 

 
4. ábra A villamosenergia-fogyasztás 

forgatókönyvei 

 
Az ábra jól mutatja az egyes modellek hatása 

közötti hatalmas különbségeket. Ennek megfe-
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lelően hatalmas erőfeszítések szükségesek 

akárcsak a „hatékony” forgatókönyv megvaló-

sulásához is.  

 

 

Akadályok, szükséges intézkedések 
 

A kibontakozásnak számos akadálya is van. 

Ezek közül az egyik legáltalánosabb az infor-

mációk hiánya, a vevők gyakran nem is tudják, 

milyen az energetikai hatásfoka a megvásárol-

ni kívánt készüléknek. Csak a berendezések 

egy szűk körénél előírás az energetikai minősí-

tés. A teljes életciklus beszámítása ismeretlen, 

illetve idegen az átlagos vásárlónak, ezért az 

energiatakarékos eszköz általában magasabb 

ára gyakran elriasztja. A jövő kockázatait (pl. 

energiahiány, az energia árának emelkedése) 

nem veszik figyelembe.  

 

További fontos akadály az ösztönzés és az 

előírások hiánya. Az érdekeltség sem elég erő-

teljes, mivel az energiaárak egyelőre túl ala-

csonyak ehhez, nem tartalmazzák a környezet-

károsítás és egyéb okok miatt fellépő ún. 

externális költségeket és a szezonális ingado-

zásokat. A beruházók sem érdekeltek a kisebb 

energiafogyasztást eredményező megoldások-

ban, mivel ők általában bérbe adják az objek-

tumokat, és egyszerűen továbbszámlázzák az 

üzemeltetési költségeket. Az energiahatékony-

ságot alig szabályozzák szabványok és előírá-

sok. Ezeknek nemzetközieknek kel lenniük, 

mivel a svájci piac kínálati oldala is az. Az EU 

energetikai besorolásának határértékei például 

mára már elavultak, mivel az 1992 és 1996 

közötti időszak műszaki színvonalát tükrözik. 

A szankciók sem eléggé erőteljesek. A szóra-

koztató elektronikai és irodai termékek EU-

Energy-Star címkéje például már csak mini-

mális cél a gyártók számára, évek óta szinte 

mindegyikük teljesíti. Ezért alig ösztönzi már 

őket fejlesztésre, illetve nem tud kiválasztási 

kritérium lenni a vevők számára sem.  

 

A hiányosságok egyben megmutatják a szük-

séges intézkedéseket is (Az EU szakzsargonja 

szerint: a problémafa alapján lehet a célfát 

kialakítani.). Az információk és a piac átte-

kinthetősége szempontjából a legfontosabb a 

teljes életciklus megjelenítése, ennek legegy-

szerűbb módja a második ár megadása, amibe 

az üzemeltetés költségeit is beszámítják. Az 

energiahatékonyság érdekében fokozott pro-

pagandamunkát kell kifejteni, még ha az nagy 

költségekkel is jár. Ennek piacsemlegesnek 

kell lennie, ezért nem bízható az ebben nem 

érdekelt gyártókra és kereskedőkre. Svájcban 

az állami tulajdonú S.A.F.E. hivatott ezt a 

munkát elvégezni.  

 

Az előírások terén a szabványok játsszák a 

legfontosabb szerepet. Ezek közül a már ko-

rábban említett SIA 380/4 „Villamos energia a 
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magasépítésben” szabvány játssza az úttörő 

szerepet, a világítás Minergie rövidítésű szab-

ványa mellett. Az EU irányelveinek szigorítása 

és elterjesztése terén a svájci hatóságoknak 

(lévén az ország nem tag) legfeljebb a tanács-

kozási jog, illetve a követés lehetősége áll ren-

delkezésre. A hatóságoknak további lehetősé-

ge szigorúbb energetikai határértékek megkö-

vetelése a háztartási készülékek típusengedé-

lyeinek kiadásánál, illetve az épületgépészeti 

berendezések területén az építési és használat-

ba vételi engedélyek megadásakor. 

 

Az ösztönzésnek jelentős eszköze az energia 

ára, adók és ezek alóli mentességek a környe-

zeti hatások figyelembevételével. Itt azonban 

óvatosan kell eljárni, mivel a gazdaság túlzott 

megterhelése a kívánttal ellenkező hatással 

járhat; ezen a téren negatív adókkal, vagyis 

támogatásokkal is lehet és kell operálni. Kis 

ország lévén, Svájcnak figyelembe kell vennie 

közvetlen környezete, vagyis az EU tendenciá-

it, noha nincs feltétlenül passzivitásra ítélve a 

tagság hiánya miatt: az Unió döntéshozói előtt 

van például egy svájci tervezet a szünetmentes 

tápegységek energetikai minősítéséről.  

 

Mivel az energiahatékonyság mögött nem áll 

nagy gazdasági hatalmú lobby, az állam szere-

pe megkerülhetetlen az oktatás és képzés terü-

letén is. A témát be kell vinni a tananyagokba 

a képzés és továbbképzés minden szintjén, a 

tervezők, fejlesztők, kereskedők és menedzse-

rek képzésében egyaránt. A piac önmagában 

képtelen az energetikai hatékonyság nagymér-

tékű fokozására − még azokban az esetekben 

is így van ez, ahol az új technikák gazdaságo-

sak. A piaci szereplők perspektívái túl rövid 

távúak, és a piac eleve képtelen az externális 

költségek és hatások kezelésére („piaci kudar-

cok”). Az államra ezért itt is fontos szerep vár 

a kutatás és fejlesztés célirányos támogatása és 

az eredmények gyakorlati elterjesztésének 

ösztönzése terén. A fenntartható fejlődést 

hosszú távon csak a nemzetközi közösség, 

az államok összehangolt erőfeszítései hozhat-

ják meg. 

 

Összeállította: Kis Miklós 

 

 

Irodalom 

 
[1]  Nipkow, J.; Brunner, C. U.: Energie effizient nutzen 

– Perspektiven des Elektrizitätsverbrauchs. = Bulle-
tin SEV/VSE, 96. k. 9. sz. 2005 ápr. p. 27–32. 

 
[2]  End-use energy efficiency activities at the European 

Commission (Az Európai Unió Bizottságának fel-
használói energiahatékonysági kutatási portálja). = 
http://energyefficiency.jrc.cec.eu.int/  

 
[3]  A S.A.F.E. internetes honlapja. = http://www. 

energieeffizienz.ch/ 

 

 68


