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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Szarvas városa 2015 májusában az energiahatékonyság és megújuló energiaforrások által 

kínált helyi megoldások mellett kiálló Polgármesterek Szövetségének tagja lett. Ezzel 

egyúttal azt a vállalást is tette, hogy egy éven belül elkészíti a település Fenntartható 

Energia Akciótervét, azaz a jelen dokumentumot. Ennek célja, hogy felmérje és konkrét 

intézkedések formájában felvázolja, hogyan tervezi véghezvinni 2020-ig a település szén-

dioxid-kibocsátásának legalább 20%-os csökkentését. 

Szarvas város lehetőségeit és a helyi szempontok alapján legelőnyösebb, reálisan 

megvalósítható intézkedések kidolgozását egy széleskörű energetikai adatgyűjtés előzte 

meg. Ennek során az önkormányzat, egyes helyi vállalatok, a KSH, országos és helyi szintű 

stratégiák, projektleírások adatainak feldolgozásával, így a település energiafogyasztásának 

szisztematikus feltárásával készült el a Szarvas CO2 Alapkibocsátási Jegyzéke a közösen 

meghatározott 2011-es bázisévre. Ez az az év, amihez képest Szarvas várososának 

közigazgatási területén legalább 20%-os szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést vállal 2020-ig. 

A bázisévben a település összes energiafelhasználása 334,7 GWh volt. A legnagyobb 

mennyiségben felhasznált energiahordozó a földgáz (43%), a legjelentősebb fogyasztói 

szektor pedig a lakosság volt (47%). Az energiagazdálkodáshoz kapcsolódó szén-dioxid-

kibocsátás a bázisévben 68,7 ezer tonna volt, mely döntően a földgáz (43%) és az országos 

áramtermeléshez szükséges energiahordozók (36%) égetésekor távozott a légkörbe. A 

kibocsátásokért a lakosság és az összevont intézményi-szolgáltató-ipari szektor is 37-37%-

ban volt felelős, míg a közlekedés 21%-kal szintén fontos kibocsátónak számít. Az 

energiafogyasztási és kibocsátási adatokat vizsgálva született tehát egy helyzetelemzés, 

amely alapján a legfontosabb intézkedési területek, szektorok azonosíthatóvá váltak. 

Szarvas városa több szempontból is szerencsés, sőt kiemelt helyzetben van a kibocsátás-

csökkentési tervek szempontjából. Egyrészt kiváló és több lábon álló adottságokkal 

rendelkezik a megújuló energiaforrások területén, másrészt 2011 óta már számos beruházás 

valósult meg Szarvason. Ezek közül a település méltán lehet büszke a már megvalósult 

intézményi épületkorszerűsítésekre és napelemes beruházásokra; korszerű, új LED-es 

közvilágítási rendszerére; a településen működő két, lakossági és ipari geotermikus 

távhőrendszerre; valamint Európa egyik legnagyobb biogáz-üzemére, hogy csak a 

legfontosabbakat említsük. Ezek a beruházások máris nagy szerepet játszanak a kibocsátás-

csökkentési célok elérésében.  

Ezeken túl azonban számos olyan intézkedésjavaslatot vázoltunk fel, amelyek részben a már 

elindult folyamatokat, terveket folytatva (pl. közvilágítási rendszer korszerűsítése, 

épületkorszerűsítés), részben új szektorokat (lakosság, szolgáltató szektor) aktívan és 

tudatosan bevonva céloznak meg energiahatékonysági vagy megújuló alapú beruházásokat. 

Mindezek mellett nagy jelentőségük ellenére gyakran feledésbe merülnek, ám a sikerhez nem 

hiányozhatnak a szemléletformálással, tájékoztatással, zöld közbeszerzéssel kapcsolatos 

intézkedési javaslatok sem. Kalkulációink szerint mindezek segítségével Szarvas 40%-os 

szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést valósíthat meg 2020-ra. 
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2. BEVEZETÉS 

Az Európai Bizottság által 2008-ban létrehozott Polgármesterek Szövetsége (Covenant of 

Mayors) egy olyan egyedülálló mozgalom, amely a helyi és regionális önkormányzatok 

támogatásával önkéntes elkötelezettséget vállal az energiahatékonyság növelése és a 

megújuló energiaforrások saját területükön történő használata iránt. Az elkötelezettséggel a 

Covenant aláíróinak az a célja, hogy elérjék és túlszárnyalják az Európai Unió által 2020-ra 

kitűzött 20%-os CO2-kibocsátás csökkentést. Tekintve, hogy ez az egyetlen olyan 

kezdeményezés, amely a helyi és regionális szereplőket az uniós célkitűzések teljesítése 

érdekében mozgósítja, a Polgármesterek Szövetségét az európai intézmények a többszintű 

kormányzás kivételes modelljeként tartják számon. A kezdeményezésnek Magyarországon 

Szarvassal együtt jelenleg 28 tagja van, a csatlakozás előkészítése pedig számos további 

önkormányzat esetében zajlik. 

Szarvas város önkormányzatának képviselő-testülete a 101/2015 (III.19.) képviselő-testületi 

határozattal kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozni szeretne a Polgármesterek 

Szövetségéhez, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására. A csatlakozási nyilatkozat aláírására 2015. május 20-án sor került, a benyújtott 

formanyomtatványt a szövetség elfogadta, és a települést felvette tagságába. A 

szövetséghez való csatlakozással a település hosszú távon kinyilvánította szándékát az 

éghajlatvédelem és a racionális energiagazdálkodás megvalósítása iránt. 

A Polgármesterek Szövetségébe való belépéssel a város vezetősége vállalta, hogy a 

csatlakozástól számított egy éven belül benyújtja Fenntartható Energia Akciótervét, 

amelyben felsorolja azokat az intézkedéseket, amelyek révén 2020-ra minimum 20%-os CO2-

kibocsátás-csökkenést kíván elérni. Fontos kihangsúlyozni, hogy az önkormányzat a 

cselekvési terv birtokában várhatóan jobb esélyekkel fog indulni az uniós pályázatokon a 

2014-2020-as programozási időszakban, a közösségi források által biztosított támogatások 

révén pedig hasznos és a város lakói számára is meggyőző fejlesztéseket valósíthat meg. 

Jelen dokumentum célja feltárni a település területéhez kötődő CO2-kibocsátás mértékét és 

forrásait, hogy a helyi adottságok figyelembe vételével olyan energiahatékonysági és 

megújuló energiaforrásokat felhasználó megoldásokat bemutatni, amelyekkel az 

önkormányzat elérheti a kitűzött célt. Az akcióterv tehát elemzi a különböző szektorok 

energiafogyasztását, a kapcsolódó üvegházhatású gáz kibocsátást, valamint megfogalmazza 

az önkormányzat célkitűzéseit a fenntartható energiagazdálkodás területén. 

Az akciótervben felsorolt javaslatok a település döntéshozóival egyeztetve lettek 

meghatározva. A dokumentum ismerteti az egyes intézkedések révén elérhető 

energiamegtakarítást, várható megújulóenergia-termelést és szén-dioxid-kibocsátás-

csökkenést, kijelöli a megvalósításért felelős személyt vagy szervezetet, továbbá ismerteti a 

beruházások várható költségét és az igénybe vehető finanszírozási eszközöket. Ezáltal az 

akcióterv támpontként szolgálhat az önkormányzat beruházásainak tervezéséhez, pályázati 

anyagok összeállításához. 
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3. HELYZETELEMZÉS – CO2 ALAPKIBOCSÁTÁSI JEGYZÉK 

A CO2 Alapkibocsátási Jegyzék számba veszi a település összes szén-dioxid-kibocsátását 

egy adott évre vonatkozóan (amely az akcióterv kiindulási éve). Bár az Európa 2020 stratégia 

éghajlatváltozási és energia célkitűzésében az 1990-es szinthez képest tervez 20%-os szén-

dioxid-kibocsátáscsökkentést, a Polgármesterek Szövetsége ösztönzi, hogy egy adott 

település helyi, egyedi szempontok alapján válassza ki a kiindulási évét. 

Az adatok részletessége és hozzáférhetősége volt az elsődleges szempont az 

önkormányzattal történő egyeztetéskor, mely során arra jutottunk, hogy a 2011-es évet 

választjuk kiindulási évnek. A CO2 Alapkibocsátási Jegyzék tehát erre az évre tartalmazza a 

város teljes energiafelhasználását és az ebből adódó szén-dioxid-kibocsátását. Az 

elsődleges cél tehát a település területén történő CO2-kibocsátás csökkentése legalább 

20%-kal a 2011-es évhez képest.  

Az Alapkibocsátási Jegyzék az energiafogyasztók körét hat nagy szektorra bontja, a 

következők szerint: 

- önkormányzati fenntartású épületek és közvilágítás, 

- lakóépületek, 

- a szolgáltató szektor épületei, berendezései, 

- az ipari szektor épületei és berendezései, 

- mezőgazdaság, 

- közlekedés. 

Minden szektor esetében a villamosenergia- és hőfogyasztási adatokat elemeztük, a 

különböző energiahordozók szerinti bontásban (földgáz, tűzifa, szén, olaj, megújuló). A 

közlekedés esetében a dízel és benzin felhasználását vizsgáltuk – azokét a járművekét, 

melyek a település közigazgatási határán belül égetik el üzemanyagukat, tehát az átmenő 

forgalom kibocsátása is ide tartozik. 

A kibocsátási leltár elsősorban azért hasznos, mert elkészítésével könnyen azonosíthatók 

azok a helyi szektorok illetve szereplők, melyekhez a legjelentősebb mennyiségű szén-

dioxid-kibocsátás kapcsolható, vagyis amelyekre az akcióterv intézkedéseinek 

mindenképpen irányulniuk kell. Ezek azok a területek, ahol a kibocsátás-csökkentésre 

irányuló beruházások a legnagyobb hatást érhetik el, költséghatékony módon felhasználva a 

település forrásait. Általánosságban azonban elmondható, hogy bár kétségkívül vannak 

prioritást élvező területek, érdemes minden szektorra vonatkozóan javaslatokat 

megfogalmazni, már csak annak szemléletformáló hatása miatt is. 
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3.1. ADATFORRÁSOK 

Az Alapkibocsátási Jegyzék egy széleskörű adatgyűjtés eredménye, melynek legfontosabb 

forrásai a hazai hivatalos statisztikák, az önkormányzat saját fogyasztási adatai, illetve a 

helyi energiaszolgáltatók, beruházók által átadott statisztikák. 

A lakosság, illetve az ipari és szolgáltató szektor földgáz- és áramfogyasztását a KSH 

adatszolgáltatása alapján állítottuk össze. A lakossági tűzifa-felhasználásra vonatkozóan 

nem álltak rendelkezésre pontos adatok, így ezt csak becsülni lehetett. Ehhez a 2011-ben 

történt népszámlálás adatait használtuk fel. Az egy háztartásban felhasznált tűzifa átlagos 

mennyisége a KSH „Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel” adatai alapján 

lett meghatározva. 

A távhő felhasználásra vonatkozó adatok a “Szarvasi Gyógy-Termál” Gyógyfürdő és 

Termálvízszolgáltató Nonprofit Kft.1, a Szarvasi geotermikus közműrendszer című 

projektleírásból (2012-re vonatkozóan)2, valamint a BAREX Kft. honlapjáról3 és telefonos 

adatszolgáltatásából származnak. 

Az önkormányzati intézmények energiafogyasztásával kapcsolatban 282 önkormányzati 

épület adatait gyűjtötte össze és küldte el az önkormányzat. Ezek közül az épületek közül 

244 bérlakás, 8 üzlethelyiség. 9 önkormányzati épületre kaptunk pontos, számításaink során 

használható fogyasztási adatokat; a többi 21 intézménynél a KSH 2011-es népszámlálás 

területi adatai4, területi statisztikája5 illetve a települési szintű szektoriális 

energiafogyasztási adatokat tartalmazó egyedi adatszolgáltatása alapján, alapterülettel 

arányosan számoltunk, melynek eredménye a szolgáltató szektor fogyasztásához adódott 

hozzá, a kommunális szektor (pl. szennyvíztisztító) becsült fogyasztásával egyetemben. A 

bérlakásokkal nem kalkuláltunk külön, a lakossági szektor részét képezik számításainkban.  

A helyi (település területét érintő) közúti járművek fogyasztásának számítását az ELTE TTK 

Földrajz- és Földtudományi Intézet Regionális Tudományi Tanszékének szakértője készítette 

el a Nemzeti Közlekedési Stratégia, a Magyar Közút Kht. forgalomszámlálási adatai, Szarvas 

város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezete és térinformatikai számítások 

alapján. 

A megújuló energiaforrásokra vonatkozóan egyrészt az önkormányzati beruházások 

adataiból, másrészt az Új Széchenyi Terv pályázati nyilvántartásából6 gyűjtöttük össze a már 

megvalósult beruházások jellemzőit. A lakosság esetében az Építésügyi Minőségellenőrző 

Innovációs Nonprofit Kft.-től (ÉMI) hivatalos levélben (a határidő előtt több mint egy 

hónappal) kért pályázati adatok sajnos nem érkeztek meg, így már megvalósult lakossági 

megújuló beruházásokkal nem tudtunk számolni. 

                                                                    
1
 http://szarvasigyogyfurdo.hu/termal/muszaki-es-gazdalkodasi-informaciok/ 

2
 BRUNNEN Hőtechnika: A Szarvasi Geotermikus Közműrendszer projekt bemutatása, 2009 nov. 

3
 http://www.termalszarvas.hu/index.phtml?pid=thermal 

4
 http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu 

5
 http://www.ksh.hu/teruleti 

6
 http://www.szechenyi2020.hu/ 
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Az Alapkibocsátási Jegyzék tehát a fenti felkutatott illetve becsült energiahordozók alapján 

kalkulálja a település összes szén-dioxid-kibocsátását a 2011-es évre. A leltár elkészítése 

során az ún. standard emissziós faktorral7 számítottuk ki az 1 MWh energia felhasználásával 

kibocsátott szén-dioxid értékét. A faktorokat felülvizsgálta az Országos Meteorológiai 

Szolgálat illetékes szakembere, akinek javaslatára a tűzifa illetve a villamos energia 

emissziós faktora módosításra került a hazai viszonyokat jobban tükröző értékre (tűzifa: 

0,007 tCO2 eq/MWh, áram: 0,36 tCO2 eq/MWh). Az általunk használt emissziós faktorokat az 

alábbi táblázat szemlélteti. 

 

1. táblázat: Az energiahordozók emissziós faktora. 

Forrás: ICLEI: Baseline Emissions Inventory table, az OMSZ módosításával. 

 

ÁRAM FÖLDGÁZ TŰZIFA DÍZEL BENZIN BIOGÁZ 

GEOTERMIKUS 

TÁVFŰTÉS 

EGYÉB 

MEGÚJULÓK 

tCO2/ 

MWh 
0,360 0,202 0,007 0,267 0,249 0,197 0,000 0,000 

3.2. A TELEPÜLÉS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA 2011-BEN 

Szarvas összes energiafelhasználása 2011-ben 334 692 MWh volt. A fogyasztás több mint 

40%-át földgáz fedezi, mely elsősorban a háztartások, középületek hőigényét látja el (1. 

ábra). A fogyasztás ötödét teszi ki a villamos áram, amely a szolgáltató, ipari és lakossági 

szektort nagyjából egyenlő arányban látja el. A közlekedésben felhasznált üzemanyagok – 

benzin, dízel és a bekevert bioüzemanyagok – az igények 18%-át jelentik. Az elsősorban 

lakossági fűtésre használt biomassza (tűzifa) és a településen működő két geotermikus 

alapú távhőrendszer az összes energiaigény közel ötödét látja el megújuló erőforrással.  

 

1. ábra: Szarvas összes energiafelhasználása 2011-ben energiahordozók szerint. 

 

                                                                    
7
Az IPCC elveit követi és a tüzelőanyagok karbon tartalmán alapul (más ÜHG kibocsátást nem veszi figyelembe).  

A nemzetközi ajánlásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat ellenőrizte és aktualizálta a hazai adottságokhoz.  

43% 
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5% 
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Szektoronkénti bontásban első pillantásra egyértelmű, hogy a lakosság a legjelentősebb 

energiafogyasztó szektor. A közlekedés és a szolgáltató szektor (benne közintézményekkel) 

egyenként közel ötödét adják ki a fogyasztásnak, a mezőgazdaság, önkormányzati épületek 

és a közvilágítás azonban kis fogyasztóknak számítanak. 

 

2. ábra: Szarvas összes energiafelhasználása 2011-ben szektoronkénti bontásban. 

 

Érdemes még megvizsgálni a két legjelentősebb energiahordozó, a villamos energia és a 

földgáz fő fogyasztóit (3. ábra), hogy meghatározhassuk a legfontosabb cselekvési 

területeket. A földgáz közel kétharmadát a lakosság fogyasztja, míg az áramfelhasználás 

mérséklésénél a háztartások, ipar, és a szolgáltatás szektoraiban is szükséges 

intézkedéseket tervezni. 

 

3. ábra: Szarvas földgáz- és áramfogyasztásának megoszlása szektorok szerint 

 

3.3. A TELEPÜLÉS CO2-KIBOCSÁTÁSA 2011-BEN 

Bár a szén-dioxid-emisszió természetesen összefügg a fent áttekintett energia-

felhasználással, az egyes energiahordozók eltérő karbontartalma miatt a fogyasztásból való 

részesedésük más arányokat adhat ki. Például még egy MWh hazai áram termelése 2011-ben 

0,36 tonna CO2 kibocsátásával járt, a földgáz felhasználása esetében 1 MWh felhasználása 
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0,202 tonnát, míg feltételesen megújuló tűzifa 0,007 tonna CO2 kibocsátásával jár. És bár az 

akcióterv közvetlenül az energiafogyasztás megváltoztatására irányul, a végső célkitűzés a 

települési szén-dioxid-kibocsátás csökkentése.  

Szarvas összes szén-dioxid-kibocsátása 2011-ben 68 706 tonna volt, melynek energia-

hordozónkénti megoszlását az alábbi, 4. ábra szemlélteti. 

 

4. ábra: Szarvas széndioxid-kibocsátása energiahordozónként 

 

Az áramtermelés magasabb, a biomassza alacsonyabb fajlagos szén-dioxid-kibocsátásának 

köszönhetően a közlekedés 21%-os részesedése mellett két fő energiahordozó kell, hogy az 

intézkedések célkeresztjébe kerüljön: a földgáz és a villamos áram. A bioüzemanyag és a 

geotermikus távhőtermelés CO2-kibocsátása modellünkben nulla. 

 

5. ábra: Szarvas széndioxid-kibocsátása 2011-ben szektoriális bontásban 

 

A szén-dioxid-kibocsátás szektoronkénti megoszlásának (5. ábra) fontos tanulsága, hogy bár 

a lakosság kissé nagyobb részben felelős a települési CO2-kibocsátásokért, gyakorlatilag 

minden szektor területén érdemes és szükséges beavatkozásokat tenni. És bár az 

önkormányzati épületek kibocsátása elhanyagolható, a példamutatás szempontjából ez a 

terület is kiemelt fontosságú. 
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4. FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERV INTÉZKEDÉSEI 

4.1. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK, LÉTESÍTMÉNYEK 

Az önkormányzati intézmények, létesítmények alatt azt a már korábban említett 9 épületet 

értjük, melyek 2011-ben önkormányzati kezelésben álltak, és részletesebb információkat 

kaptunk működésükről. Ezek esetében 2011 óta nem történt olyan beruházás vagy 

intézkedés, melyek következtében CO2-megtakarítással vagy megújuló alapú 

energiatermeléssel számolhatnánk – tudomásunk szerint egyedül a Művelődési ház teljes 

felújítása és napelemes rendszerrel való felszerelése történt meg, ez azonban még 2006-

ban. A következőkben tehát a megvalósítandó javaslatokat tekintjük át. 

4.1.1. Önkormányzati energiagazdálkodási adatbázis 

Az intézkedés bemutatása 

Az önkormányzatban jelenleg nincs külön energiagazdálkodással foglalkozó osztály, de 

dolgozik energetikus a Hivatalban, akinek feladata az energetikával kapcsolatos feladatok 

elvégzése. 

Az intézmények energiafogyasztással kapcsolatos adatai nincsenek szervezett módon 

gyűjtve, kezelve, legalábbis nem teljes körűen. A középületek üzemeltetési feladatainak ma 

már csak egy részét végzi az önkormányzat; már 2011-ben számos közintézmény kikerült 

kezelése alól, így összességében nem lehet átlátni a szektor energiagazdálkodását. A 

különböző intézményeket átfogó energetikai költségvetés nem készül. 

Az energiagazdálkodási rendszer kialakításának célja, hogy jól követhetővé, összehasonlít-

hatóvá és értékelhetővé váljon az egyes intézmények energiafogyasztása. Az előre, 

rendszeresen összegyűjtött adatok nagyban megkönnyítik az energetikai pályázatok 

tervezését, megírását, az auditok elvégzését. Hosszú távú cél lenne a település 

közintézményeinek energiastatisztikájának egy adatbázisban történő vezetése, de legalább 

az önkormányzat kezelésében lévő épületek jelenjenek meg az adatbázisban. 

 

1. Felelős kijelölése 

Az energetikus feladata az energiagazdálkodás ellenőrzése, koordinálása, valamint az 

önkormányzat energiagazdálkodásával kapcsolatos teendőinek ellátása, és az 

intézményektől rendszeresen (félévente vagy évente) adatok gyűjtése. 

Az energetikus elsősorban az energiafogyasztási adatok értékelésében, a felújítandó 

intézmények kiválasztásában, a beruházás tervezésében, és az energetikai pályázatok 

előkészítésében tud segítséget nyújtani az önkormányzatnak. Ezen kívül feladata lehet 

meghatározott napokon lakossági, vállalati tanácsadás nyújtása. 

Fontos, hogy megfelelő hatáskör legyen biztosítva számára, és részt vehessen a fejlesztési 

döntésekben és a kapcsolódó bizottságokban, testületekben is. Szintén lényeges, hogy az 
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energetikus és a különböző osztályok (jogi, vagyongazdálkodási, műszaki, környezetvédelmi, 

gazdasági stb.) közötti információáramlás kerete, rendszere szabályozva legyen. 

Kezdés: 2015. június 22. 

Befejezés: 2015. szeptember 30. 

 

2. Adatok gyűjtése 

Jó megoldást jelent az elektronikus energiafigyelési rendszer kiépítése, amellyel távolról, az 

önkormányzat épületéből szabályozható a különböző intézmények helyiségeinek 

hőmérséklete, és követhető az egyes helyiségek energiafogyasztása. 

Ennek kiépüléséig sem kell azonban várni az energiafogyasztási adatok gyűjtésével, hiszen 

ezeket akár egy egyszerű elektronikus táblázat kiküldésével is be lehet kérni az 

intézményektől. A településen működő intézmények viszonylag kis száma azt is lehetővé 

teszi, hogy egy közös online fájlba vezesse be minden intézmény az adatait. Erre akár egy 

közös Google fiók létrehozásával is lehetőség van. 

Érdemes az intézményekben elvégzett energetikai beruházások főbb adatait (a beruházás 

tartalma, költsége) is egy közös adatbázisban gyűjteni. 

Kezdés: 2015. július 1. 

Befejezés: 2020. január 1. 

 

3. Tájékoztatás 

Érdemes az információáramlást kétirányúvá tenni: az önkormányzat bizonyos időközönként 

könnyen érthető módon (diagramokkal, rövid szöveges magyarázatokkal ellátva) 

tájékoztathatja az intézményeket az energiafelhasználásuk alakulásáról. Fajlagos (pl. 

kWh/m2) adatok képzésével az intézmények között verseny is szervezhető – a 

legalacsonyabb fajlagos fogyasztású intézmény nyer. 

Kezdés: 2015. október 1. 

Befejezés: 2020. január 1. 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy 

Szarvas Város energetikusa. 

Várható költségek  

Az intézmények adatainak gyűjtése, összesítése nem kerül többletköltségbe az 

önkormányzat számára, az energetikus munkaköre bővülhet ezzel a feladattal. 

Igénybe vehető pénzügyi források  

Az energiagazdálkodási rendszer kialakításához esetleg az épületek korszerűsítésével 

együtt nyújthat be az önkormányzat pályázatot, várhatóan a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program kiírásaira. 
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Várható eredmény 

Az intézkedés nem jár közvetlen energiamegtakarítással vagy megújuló alapú 

energiatermeléssel, sem a szén-dioxid-kibocsátás csökkenésével. A fogyasztási adatok és 

költségek tudatosításának általában következménye bizonyos mértékű megtakarítás, ezt 

jelen esetben azonban nem fogalmazzuk meg konkrét célként. Az intézkedés célja az 

energiamenedzsment kialakítása, felelős kijelölése, a tudatos tervezés, melyek szükséges 

alapfeltételei a fenntartható energiagazdálkodásnak. 

4.1.2. Energiahatékonysági beruházások 

Az intézkedés bemutatása 

Az energiahatékonysági beruházások tervezésekor érdemes áttekinteni az érintett 

épületállomány fogyasztási statisztikáit, az épületek állagát, az eddig megvalósult 

beruházásokat. Az önkormányzati kezelésben lévő kilenc épület közül azt az ötöt vizsgáltuk 

meg, melyek összesített áram- és gázfogyasztása a legjelentősebb (6. ábra). 

 

6. ábra: Jelentősebb energiafogyasztású épületek az önkormányzat kezelésében, áram- és gázfogyasztás alapján 

(2011). 

 

Összességében a Művelődési Ház fogyasztása a legjelentősebb a fenti energiahordozókat 

tekintve, míg a legjelentősebb gázfogyasztó az Egészségügyi Központ, a legnagyobb 

áramfogyasztó pedig a Polgármesteri Hivatal; a többi épület ennél lényegesen kisebb 

energiaigényű. 

A Művelődési Házon már megvalósult energetikai korszerűsítés, a Polgármesteri Hivatal, 

illetve az ábrán nem szereplő Vajda utcai Múzeum gázfogyasztása pedig a geotermikus 

távhőrendszeren alapuló fűtés miatt igen alacsony. Így mindezeket figyelembe véve az 

Egészségügyi Központon, a Szlovák Önkormányzat székházán és a Roma Önkormányzat 
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székházán javaslunk külső hőszigetelést és nyílászáró-cserét, melyet minden épület 

esetében (a már felújított Művelődési Házon kívül) világítás-korszerűsítés egészítene ki. 

Ezen beruházások várható hatását a 2. táblázat szemlélteti. 

 

2. táblázat: Önkormányzati intézkedéseknek köszönhető várható megtakarítások 2020-ig. 

 HŐSZIGETELÉS, 

NYÍLÁSZÁRÓ-CSERE 

VILÁGÍTÁS-

KORSZERŰSÍTÉS 

 

FÖLDGÁZ-

MEGTAKARÍTÁS, KWH 

ÁRAM-

MEGTAKARÍTÁS, 

KWH 

Szabadság utca 25-27. Polgármesteri Hivatal   4296 

Budai N. Antal utca 5-7. Közmunkaközpont  13 

Vasút utca 46-48. Egészségügyi Központ 70461 829 

Kossuth tér 3. Művelődési Ház   

Bem utca 26. Szárazmalom Molnár Ház  7 

Ady utca 1/1. Szárazmalom  2 

Vajda Péter utca 1. Múzeum  190 

Eötvös utca 44/1. (Szlovák Önkormányzat Székház) 9179 89 

Arató P. utca 1/1. (Roma Önkormányzat Székház) 2778 22 

Megtakarítás összesen 82418 5448 

 

Kezdés: 2016. január 1. 

Befejezés: 2020. január 1. 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy 

Szarvas város polgármestere, jegyzője és energetikusa. 

Várható költségek  

Az önkormányzati intézmények korszerűsítési és megújulós beruházásai összesen 251 millió 

forint költséggel járnak. 

Igénybe vehető pénzügyi források  

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (még nincs kiírva pályázat). 

Várható energiamegtakarítás (MWh/év) 

A beruházásokkal körülbelül évi 82,4 MWh földgázt és 5,4 MWh villamos energiát lehet 

megtakarítani. 

Várható szén-dioxid-kibocsátáscsökkenés (t/év) 

A hőszigeteléshez és nyílászáró-cseréhez köthetően körülbelül 16,6 tonna, míg a 

világításkorszerűsítés miatt 1,9 tonna szén-dioxid-megtakarítás várható. 
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4.1.3. Megújuló energiaforrások használata 

Az intézkedés bemutatása 

Helyi, megújuló energiaforrások használatával nem csak a település energiafogyasztásához 

kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás csökkenthető. Egy ilyen beruházás hosszútávon jelentős 

rezsikiadásokat takaríthat meg, hozzájárulhat helyi munkahelyek létrehozásához (pl. 

napelem-szerviz, energianövény-termesztés), erősítheti a helyi önrendelkezést és az 

energiafüggetlenséget országos szinten is. Bár a megújuló energiaforrások köre igen széles – 

nap, szél, geotermikus, vízenergia, biomassza – jelen vizsgálat során költségvetési és 

szabályozási okokból, valamint a már megvalósult helyi energiatermelést (biogáz, geotermia) 

figyelembe véve nem vizsgáltuk a nagyobb volumenű beruházások részleteit. Ehelyett 

elsősorban az önkormányzati épületeken napenergiával megvalósítható áram- illetve 

hőtermelés lehetőségeit becsültük meg. 

A használati meleg vizet termelő napkollektort olyan épületekre érdemes telepíteni, melyek 

nyáron is jelentős hőigénnyel bírnak. Így ilyen beruházást az Egészségügyi Központ 

napenergia-hasznosításra alkalmas tetőfelületének felén terveztünk. Másik felén, illetve a 

kilenc önkormányzati intézmény épületéből még hat épület tetején napelemes rendszerek 

telepítését javasoljuk – a napelemekkel már rendelkező Művelődési Ház, illetve a műemlék 

jellegű szárazmalom kivételével. A napelem előnye, hogy a villamosenergia-igény egész évet 

tekintve kiegyenlítettebb, mint a hőigény; illetve hogy az adott épület igényeinél nagyobb 

kapacitást kiépítve a termelt áramfelesleg eladható, így többlet-bevétel keletkezik. 

A telepítendő napelem-kapacitásokat az alábbi módon határoztuk meg: az adott épület 

megfelelő tájolású tetőfelületét űrfelvételek alapján mértük fel, majd ennek 40%-át véve 

kaptuk meg a hasznosítható napelem-felületet. Így összesen 1422 m2 tetőfelületen (melyből 

900 m2 a Polgármesteri Hivatal tetőfelülete) 68,6 kW napelem és 20 m2 napkollektor 

telepítését javasoljuk. 

Kezdés: 2015. július 1. 

Befejezés: 2020. január 1. 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy 

Szarvas város polgármestere, jegyzője és energetikusa. 

Várható költségek  

Az önkormányzati épületeken megvalósítható napelemes és napkollektoros rendszerek 

költsége körülbelül 46 millió forintot tesz majd ki. 

Igénybe vehető pénzügyi források  

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (még nincs kiírva pályázat). 

Várható megújulóenergia-termelés (MWh/év) 

A 68,6 kW napelem várható termelése évi 75,46 MWh megújuló áram, a 20 m2 napkollektor 

pedig 6,6 MWh hőenergiát állíthat majd elő éves szinten. 
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Várható szén-dioxid-kibocsátáscsökkenés (t/év) 

Az országos energiamix szerint megtermelt villamos energia helyett zöldáram-termeléssel 

27,2 tonna szén-dioxid, míg a napkollektorok által termelt hőenergia segítségével – földgázt 

kiváltva – 1,3 tonna szén-dioxid kibocsátása kerülhető el. 

4.1.4. Közvilágítás-korszerűsítés 

Az intézkedés bemutatása 

Szarvason jelenleg 2070 db közvilágítási lámpatest működik, melyek éves villamosenergia-

fogyasztása 50 4188 kWh. Ez korszerű LED-es közvilágítási berendezések alkalmazása 

esetén, az MSZ EN 13201 útvilágítási szabvány előírásainak betartása mellett akár több mint 

40%-kal csökkenthető. 

Szarvas városa pályázott és nyert a KEOP-2014-5.5.0/K „Közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása”8 című pályázaton, így az összes lámpatestből 1283 db cseréje történt meg 2015-

ben LED-es világítási berendezésre, 42,5%-os villamosenergia-megtakarítást eredményezve. 

A projekt megvalósításával a közvilágítási berendezések energiahatékonysága tehát 

nagymértékben javult, azonban érdemes a maradék lámpák korszerűsítését is elvégezni, 

mellyel további megtakarítás érhető el. 

Hosszú távon javasolható még elektronikus gyújtóvezérlő egységek alkalmazása 

(teljesítmény-vezérléssel), mellyel további 30%-os energiamegtakarítás érhető el az összes 

LED-es lámpatest fogyasztását tekintve (jelen javaslatcsomagban ezzel nem számoltunk). 

Kezdés: 2014. szeptember 1. 

Befejezés: 1.  ütem: 2015. május 29. (már megvalósult); 2. ütem: 2020. január 1. (maradék) 

Várható költségek  

A projekt már megvalósult ütemének költsége 166.817.040 Ft. A KEOP-pályázat támogatási 

intenzitása 100%-os volt. Az üzemeltetési költségek várható csökkenése közel 8 millió Ft. A 

jó minőségű, korszerű Philips lámpatesteknek köszönhetően nem csak energiaköltségek, 

hanem a karbantartási költségek is jelentősen csökkennek a projekt megvalósulása által. 

A maradék lámpatestek cseréje hasonló fajlagos költségeket feltételezve körülbelül 102 

millió Forintra becsülhető, mellyel közel 5 millió forintos csökkenés várható az üzemeltetési 

költségek terén. 

Várható energiamegtakarítás (MWh/év) 

A meglévő 1283 db nátrium- és kompakt fénycsöves lámpatest jelen projekt szerinti LED-

esre történő cseréjével a beépített teljesítmény 126,047 kW-ról 72,508 kW-ra csökken, amely 

évi 214,156 MWh villamosenergia-megtakarítást eredményez (KEOP számítás). Ha a második 

ütemben a maradék lámpatestek cseréje is megvalósul, további 117,9 MWh energia 

takarítható meg. 

                                                                    
8
 Forrás: terkepter.palyazat.gov.hu 
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Várható szén-dioxid-kibocsátáscsökkenés (t/év) 

A várható szén-dioxid-megtakarítás mértéke az első ütem után évi 77 tonna, a második 

ütemben további 64 tonna, így a teljes kibocsátás-csökkenés 141 tonna évente. 

4.1.5. Zöld közbeszerzés 

A zöld közbeszerzés nem egy önálló intézkedés vagy beruházás, sokkal inkább egy olyan, a 

többi intézkedéshez horizontálisan illeszkedő lehetőség, amellyel tovább növelhető a 

település energia-, szén-dioxid- és pénzmegtakarítása. 

Az önkormányzat ez idő szerint még nem alkalmazza a zöld közbeszerzést, de a 2014-2018 

időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Program lefekteti, hogy a közbeszerzési eljárások és 

eszközbeszerzések során előnyben kell részesíteni a környezetbarát és energiatakarékos 

technológiákat. 

Az állam és az önkormányzatok a beszerzési piacon ma Európában a legnagyobb 

fogyasztónak számítanak, a közszféra beszerzései az EU-ban a jelenlegi adatok szerint éves 

szinten hozzávetőleg 2 milliárd euró értéket tesznek ki, amely nagyjából megfelel az EU GDP-

je 19%-ának. Egyértelmű tehát, hogy az állam, illetve az önkormányzatok bármilyen 

magatartást is tanúsítanak a beszerzések, közbeszerzések vonatkozásában, az komoly 

hatást gyakorol a piacra. Amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárások során 

környezetbarát termékek és szolgáltatások megrendelésére kerül sor, az ajánlatkérők „zöld” 

beszerzéseikkel példát mutathatnak a fogyasztóknak és befolyásolhatják a piacot, és az ipar 

is ösztönzést kaphat az ajánlatkérők igényeinek megfelelő „zöld” technológiák kialakítására, 

környezetbarát termékek fejlesztésére. 

Az intézkedés bemutatása 

Lehetőség szerint a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok érvényesítése a 

közbeszerzési eljárások során. Az Európai Unió irányelveinek megfelelően a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény is lehetőséget ad erre. A törvény emellett a 

182. §-a (1) bekezdésének 20. pontjában felhatalmazást tartalmaz a Kormány részére, hogy 

rendeletben állapítsa meg a zöld közbeszerzések pontos feltételeit és a kötelezettek körét. 

A zöld közbeszerzés szakít azzal a megközelítéssel, miszerint a legolcsóbb ajánlat az 

elfogadandó. A zöld szempontok kiemelt szerepet kapnak a kiválasztási kritériumok között. 

Az egyszeri beszerzési ár mellett az életciklus költség-szemlélet segít a közép- és hosszú 

távú kiadások valós felmérésében. A zöld szempontok megjelenhetnek a pályázati kiírás több 

részében. Szerepelhetnek az alkalmassági követelmények, a műszaki leírás, vagy a 

szerződéses feltételek között, illetve beépíthetők a bírálati szempontok közé is. Így a 

legolcsóbb helyett a gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt legjobb, azaz az 

ún. „összességében legelőnyösebb” ajánlat kerül elfogadásra. 

A piacbefolyásoló hatása mellett a zöld közbeszerzés alkalmazásával az önkormányzatok 

hatékonyan használják az energiát, csökkentik a széndioxid- és egyéb károsanyag-

kibocsátást, segítik megőrizni a természeti erőforrásokat. A zöld közbeszerzéssel emellett 

az adott intézmény sok esetben pénzt is megtakarít! Különösen igaz ez az energiahatékony 
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közbeszerzésekre, amelyeket leginkább a közlekedés, a közvilágítás, az építési beruházások 

és egyes árubeszerzések területén érdemes alkalmazni.  

Zöld beszerzésnek számíthat pl.:  

– legjobb energiaosztályba tartozó termékek vásárlása, azon termékek esetén, 

amelyek rendelkeznek energiacímkével (hűtőgép, villanykörte, mosogatógép, 

klímaberendezés, gépjárművek, abroncsok); 

– épületek felújításakor a hatályos nemzeti követelményszint meghaladása; 

– újrahasznosított papír vásárlása fehérített papír helyett stb. 

Célszerű a zöld közbeszerzéseket szakember segítségével fokozatosan bevezetni. Ehhez 

segítséget nyújthat egy zöld közbeszerzési szabályzat elkészítése, mely segít a 

szakember-igény felmérésében, a szervezeti és formai keretek kialakításában, és nem 

utolsó sorban az elkötelezettség kialakításában. Az egyes termékekkel kapcsolatos 

javasolt elvárásokról ezen a praktikus oldalon találhatók (magyarul is) szempontok és 

konkrét kritériumok: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 

Kezdés: 2015. szeptember 1. 

Befejezés: 2020. január 1. 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy 

A polgármester és jegyző felelős Szarvas település Zöld Közbeszerzési szabályzatának 

kidolgozásáért. A megvalósítás a pénzügyi és beruházási ügyintézők feladata. 

Várható energiamegtakarítás (MWh/év) és széndioxid-kibocsátáscsökkenés (t/év) 

A zöld közbeszerzés során a fenntarthatósági szempontok érvényesülnek, így azok a 

technológiák kerülnek előtérbe, amelyeknek alacsonyabb az energiafelhasználása. Ezért 

hosszútávon minden ilyen beruházás energiamegtakarítással, és egyben szén-dioxid-

elkerüléssel jár az eredeti beruházási elképzeléshez képest, ennek mértékét azonban az 

adott beruházások tartalmának ismerete nélkül nehéz meghatározni. Ezért a Fenntartható 

Energia Akciótervben nem rendeltünk számszerű célt az intézkedés mellé, ettől függetlenül 

javasoljuk, hogy az önkormányzat vezessen be zöld szempontokat a beszerzések terén. 

4.2. LAKÓÉPÜLETEK 

A település energiafogyasztásának 49%-a köthető a lakóépületekhez a bázisév adatai 

alapján. (Ebbe a szektorba soroltuk azt a 244 önkormányzati bérlakást is, melyekről külön 

adatok nem álltak rendelkezésre; hasonló okokból, adathiány nem tudtunk számolni a már 

megvalósult lakossági beruházásokkal sem.) Ez jól mutatja a lakóépületek energetikai 

korszerűsítésének hatalmas jelentőségét. 

A KSH 2011. évi népszámlálásának adatai szerint összesen 5425 db lakóház, illetve 

üdülőépület van a városban, melyekben összesen 6891 lakott lakás található. A 

lakóépületeket tekintve 4956 egylakásos, a maradék pedig társasház (összesen 2786 

lakással), tehát a lakosság kétharmada családi házban él. Az átlagos lakás-alapterület 81 m2 a 

településen. Az épületek építési idő szerinti megoszlását a 7. ábra mutatja, amiből 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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következtetni lehet az épületállomány állapotára és energetikai jellemzőire is. A 2005 után 

épült, tehát a hatályos épületenergetikai követelményeknek megfelelő épületek aránya 

elenyésző (2%). A többi épület alapállapotában (vagyis utólagos energetikai korszerűsítés 

nélkül) nem felel meg a modern kor energetikai elvárásainak, vagyis ezek jelentősen több 

energiát fogyasztanak el9, mint egy hasonló alapterületű és építőanyagú, az elmúlt 

évtizedben épült épület. Ezek felújítása tehát indokolt. 

 

7. ábra: A szarvasi lakóépület-állomány építési évek szerint. 

 

4.2.1. Javasolt lakossági energiahatékonysági és megújuló alapú beruházások 

Intézkedések bemutatása 

Megfelelő szintű külső hőszigetelés és nyílászáró-csere hatására az épületek primerenergia-

fogyasztása akár a felére is csökkenhet, amelyet tovább javíthat a gépészeti rendszer, illetve 

a fűtéskorszerűsítés10. Fontos megjegyezni, hogy az EU Bizottságának 813/2013/EU 

rendelete alapján néhány éven belül már csak évi átlagos 86%-os hatásfokú kazánokat lehet 

üzembe helyezni, ami tulajdonképpen kondenzációs kazánokat jelent. Ezek használata esetén 

a kiegészítő intézkedésekkel akár 30%-kal is csökkenhet az adott háztartás gázfogyasztása, 

de ehhez megfelelően át kell alakítani a fűtési rendszert is. 

További fontos hatékonyságnövelési potenciál jelentkezik a háztartási gépek területén: a 

hűtőszekrények például ma már átlagosan kb. 600 kWh-val kevesebbet fogyasztanak, mint a 

10-15 évvel ezelőtt vásárolt darabok. A legtöbb háztartásban azonban még ezek a régi gépek 

üzemelnek, melyek folyamatos cseréje várható, illetve ösztönzendő a következő években. 

Az önkormányzatnak nem feladata a lakóépületek korszerűsítésének megvalósítása, de több 

eszközzel is elő tudja segíteni azt: például tanácsadással, pályázatokkal kapcsolatos hírek 

                                                                    
9
 Az Energiaklub NegaJoule2020 számításai alapján. http://energiaklub.hu/publikacio/negajoule2020    

10
 Energiaklub: Épületek energetikai követelményeinek költségoptimalizált szintjének megállapítását megala-

pozó számítások kiadvány és mellékletei http://energiaklub.hu/publikacio/energetikai-koltsegek-optimalizalasa  
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nyújtásával ösztönözheti a lakossági beruházásokat. Ennek legegyszerűbb formája, ha a helyi 

médiumokban rendszeresen hírt ad az országos/régiós pályázatokról. Ennek folytatása lehet 

egy helyi tanácsadó iroda megnyitása, amelyben szakértő(k) az ajánlott felújításokra 

vonatkozóan is javaslatot tudnak adni az érdeklődők számára. 

Bár a lakossági megújuló alapú beruházások kivitelezése nem az önkormányzat feladata, az 

energiahatékonysági beruházásokhoz hasonlóan a megújulók esetében is ösztönözheti, 

illetve többféle módon is segítségére lehet a háztartásoknak (a fentieken kívül lásd még a 

szemléletformálásról szóló 4.7. fejezetet.). Ennek fényében valósulhatnak meg az 

alábbiakban részletezett, várható lakossági beruházások. 

 

Kezdés: 2015. szeptember 1. 

Befejezés: 2020. január 1. 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy 

A helyi újságban végzett ismeretterjesztésért, tájékoztatásért, esetleges lakossági 

szemléletformáló rendezvények szervezéséért és az önkormányzati tanácsadó iroda 

megnyitásáért Szarvas város polgármestere és jegyzője felelős. 

Az intézkedések elsődleges felelőse a felújítást, korszerűsítést végző magánszemély. 

Az önkormányzati tanácsadó iroda megnyitása esetén az ott dolgozó személy felelős az 

elérhető lakossági forrásokról és pályázatokról nyújtott naprakész információért, a 

korszerűsítési beruházások ismertetéséért, esetleg helyi szakember, cégek ajánlásáért. 

Várható költségek  

A lakóépületek energiahatékonysági felújításának beruházási igénye – a korábban jelzett 

lakásszámok esetében – kb. 2,8 milliárd forintra tehető. A SEAP táblázata ennek a költségeit 

nem tartalmazza, hiszen ezek a beruházások nem az önkormányzat költségvetéséből fognak 

megvalósulni. 

A családi házak napelemes és napkollektoros beruházásai várhatóan 1,7 milliárd forintot 

tesznek majd ki, míg a társasházak beruházásainak összértéke nem éri el az 1 milliárd 

forintot. 

Igénybe vehető pénzügyi források 

2009-től a Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) pályázati kiírásain indulhatott a lakosság vissza 

nem térítendő állami támogatásért energiahatékonysági, illetve megújuló energia 

beruházások területén. Az előző évekhez hasonlóan, várhatóan a 2014-2020-as időszakban is 

lesz lehetőség beruházási támogatás elnyerésére ezen a területeken, valamint pl.: 

napkollektoros rendszer telepítésére, amelyre szintén volt példa. 

Tanácsadási szolgáltatások: Az önkormányzat által biztosított tanácsadási szolgáltatás 

megszervezéséhez és a tevékenység megvalósításához akár európai uniós programok (pl. 

Horizon2020), egyéb európai országok támogatási programjai (pl. Norvég Alap pályázatai) 

vagy hazai pályázatok (pl. a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázata, LEADER 

pályázatok stb.) is igénybe vehetők. 
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Megújuló energia beruházási alap: A lakossági energetikai beruházásokhoz igénybe vehető 

feltöltődő alap létrehozásához az Európai Unió, hitellel kombinált támogatási programjai (pl. 

ELENA, MLEI), az Európai Energiahatékonysági Alap vagy az Európai Beruházási Bank 

programjai nyújthatnak forrást. 

Az önkormányzati bérlakások felújításához várhatóan a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program keretében nyújthat majd be pályázatot az önkormányzat. 

A 2014-2020-as időszakban várhatóan a Környezet és Energiahatékonyság Operatív 

Programban lesz lehetőség beruházási támogatás elnyerésére a lakosság száméra. 

Várható energiamegtakarítás (MWh/év) 

2011 és 2020 között – részben a fenti intézkedések hatására –az összes háztartás 20%-nak 

korszerűsítését várjuk. Átlagosan 35%-os fűtési energiamegtakarítással számolhatunk 

felújított lakásonként. A családi házak esetében ez 6 484 MWh, a többemeletes társasházak 

esetében 772 MWh, míg a társasházak esetében 469 MWh energia- (elsősorban földgáz-) 

megtakarítást jelent, melynek egy része már meg is valósult. 

A háztartási készülékek cseréjével kapcsolatban azt feltételeztük, hogy 2011 és 2020 között 

a háztartások 10%-a esetében megtörténik egy régi hűtőgép cseréje: ez összesen 455 MWh 

megtakarítással jár. 

Várható megújuló alapú energiatermelés (MWh/év) 

Családi házak esetében a 4956 db épület 10%-án átlagosan 3 kW-os napelemes, 20%-án 

átlagosan 4m2-es napkollektoros rendszer kiépítését várjuk. A napelemes rendszerek évi 

termelése átlagosan 1 710 MWh lehet évente, míg a napkollektorok által termelt hő 

energiatartalma évi 1 784 MWh. 

A társasházak esetében azok 10%-án számoltunk átlagosan 10 kW-os napelemes, illetve 

10%-án 20 m2-es napkollektoros rendszerekkel (a kétféle beruházás egy épületen is 

megvalósulhat, tehát az érintett társasházi lakások köre 10-20% között alakul majd). A 

napelemek várható termelése így 423 MWh/év, a napkollektoroké 442 MWh/év körül 

várható.  

A távfűtéses épületeken a már meglévő geotermikus melegvizes rendszerek miatt csak 

napelemes beruházásokkal számoltunk az épületek 30%-án. Ezek összesen 195 kW 

kapacitással várhatóan évi 224 MWh zöldáramot termelnek majd. 

Várható szén-dioxid-kibocsátáscsökkenés (t/év) 

A lakossági épület-felújítások esetében 1310 MWh, társasházak esetében 95 MWh, 

többemeletes és panelházak esetében – a meglévő geotermikus távfűtési rendszerek miatt – 

nulla CO2 kibocsátás csökkentés érhető el, míg a hűtőgép cseréknek köszönhetően további 

164 tonna takarítható meg. 

A családi házak esetében a napkollektorok földgáz- és áramfogyasztást kiváltva 501 tonna, a 

napelemek áramot kiváltva 616 tonna szén-dioxid-kibocsátást takarítanak meg. A 

társasházak esetében ez a két mutató 124 és 152 tonna, míg a panelek, többszintes 

társasházat napelemei további 81 tonnával csökkentik a települési szén-dioxid-kibocsátást. 
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4.3. SZOLGÁLTATÓ ÉS IPARI SZEKTOR LÉTESÍTMÉNYEI, BERENDEZÉSEI 

Szarvason számos ipari szereplő és szolgáltató működik, melyek között találunk kisebb-

nagyobb helyi cégeket, közintézményeket és egy fél tucat szupermarketet, hipermarketet is, 

valamint itt szerepelnek a kommunális ellátás intézményei is. Ezek a szektorok jellemzően 

nagy fajlagos energiafogyasztással bírnak, azonban szerencsére aktívan kiveszik a részüket 

a megújuló alapú beruházásokból, illetve érdekük, hogy növeljék az energiahatékonyságukat 

is. Éppen ezért azt várjuk, feltételezzük, hogy ezekben a szektorokban továbbra is sor kerül 

ilyen beruházásokra. A már megvalósult, illetve a valószínűsíthetően 2020-ig még 

megvalósuló beruházásokat tekintjük át a következő fejezetekben. 

4.3.1. Már megvalósult beruházások 

A szolgáltató és ipari szektor esetében már számos beruházás megvalósult 2011 óta, melyek 

igen nagy mértékben segítik a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését a településen. 

Az ipari és szolgáltató szektor piaci szereplőinek, illetve a közintézményekhez köthető 

megvalósult beruházásokat a 3. táblázat mutatja be.  

A beruházások közül minden szempontból kiemelkedik a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. 

telephelyén megvalósított, 2011 óta működő biogáz-erőmű. A 4,2 MWe kapacitású erőmű a 

helyi, biológiai eredetű hulladékok feldolgozásával hulladékgazdálkodási feladatokat is ellát, 

emellett Európa egyik legnagyobb biogáz-erőműveként kapcsoltan hőt, hidegenergiát, 

áramot és technológiai gőzt is termel. 

A már megvalósult beruházások összesen évi 44 084 MWh megújuló alapú energiát 

biztosítanak, melynek több mint fele a biogáz-erőműhöz kapcsolódik. A két szektor összes 

CO2-megtakarítása 9 572 tonna, melyből 9 527 tonna a biogáz-üzemhez köthető. 

Az energiahatékonysági beruházások kapcsán a középületek esetében tudunk megvalósult 

beruházásokról, ám azok számszerű értékei, sőt az egyes intézmények fogyasztási értékei 

nem ismertek. A 21 épületből 4 rendelkezik külső hőszigeteléssel, az utóbbi 10 évben 10 

épületen történt világítás-korszerűsítés, 9 épületen történt vagy történik jelenleg 

nyílászáró-csere, összességében 6 épület esett át teljes körű energetikai korszerűsítésen. 

Ennek hatását azonban a szükséges adatok hiányában nem tudjuk megbecsülni. 

A Szarvas külterületén működő Barex Kft. 1982 óta szolgáltat hőt mezőgazdasági, 

szolgáltatói, ipari célokra. 2012-ben hőközpontjuk komplex felújításnak köszönhetően 

áramigényük körülbelül harmadát takarították meg. Hasonló korszerűsítés történt 2014-ben 

a települési szennyvíztisztító üzemben, ahol 38%-os energiamegtakarítást sikerült elérni, az 

itt megtakarított energia pontos értéke azonban nem ismert. 
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3. táblázat: 2011-től 2015 júniusáig megvalósult megújuló alapú beruházások Szarvason. 

BERUHÁZÓ 

MEGÚJULÓ 

ENERGIA TÍPUSA 

KAPACITÁS (KW VAGY 

M2 NAPKOLLEKTOR) 

TERMELÉS 

(MWH) 

Szarvasi kenyér napelem 12 13 

Molto Car Kft. napkollektor 20 13 

Kalnet Bt. biomassza kazán 20 49 

Liget Wellness és Konferencia 

Hotel napelem ~50 55 

Aufwind Schmack Első Biogáz 

Szolgáltató Kft. biogáz 4170 

(áram)  26228 

(hő)  16998 

Ipar és szolgáltató szektor   43357 

Szarvasi Szent Klára 

Gyógyfürdő és 

Termálszolgáltató Kft. napelem 50 55 

Szlovák Általános Iskola és 

Diákotthon  napelem 49 54 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Szarvasi Arborétum 

napkollektor 6 4 

biomassza-kazán 200 493 

Szent István Egyetem épületei  napelem 48 53 

Gál Ferenc Főiskola, Szarvasi 

Gyakorló Általános Iskola és 

Gyakorlóóvoda napelem 18 20 

Vajda Péter Intézmény napelem 44 48 

Intézmények   727 

ÖSSZESEN   44084 

 

4.3.2. Javasolt energiahatékonysági beruházások 

Az intézkedés bemutatása 

Energiahatékonysági beruházások kapcsán az ipari és szolgáltató létesítményektől 2020-ig 

1,5%-os áram-megtakarítást és 3%-os gázfogyasztás-megtakarítást várunk.  

A közintézmények esetében 21 épületre végeztünk részletes számításokat és becsléseket 

alapterületük alapján. 14 épületre javasoltunk különböző intézkedéseket – hőszigetelés, 

nyílászáró-csere, világítás-korszerűsítés – az adott épületek jellege, az ott már megvalósult 

beruházásokat és kihasználtságuk szezonalitását és jellegét mérlegelve. A konkrét 

megvalósításhoz természetesen egyedi energetikai audit és felmérés szükséges. 
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4. táblázat: A középületekre javasolt energiahatékonysági beruházások várható energiamegtakarítása [MWh] 

AZ INTÉZMÉNY NEVE HŐSZIGETELÉS 

NYÍLÁSZÁRÓ-

CSERE 

VILÁGÍTÁS-

KORSZERŰSÍTÉS 

Mitrovszki Kastély     2,7 

Közbiztonsági Centrum 4,3   0,1 

Irattár 14,8 8,9 0,5 

Pedagógiai Szakszolgálat     0,7 

Kossuth utcai Bölcsőde 56,3     

Kossuth u 56-58. 41,4 24,9 1,3 

Vajda P. utcai Könyvtár 69,2 41,5 2,2 

Alkotmány utcai sportcsarnok 96,6     

Petőfi utcai sportcsarnok    0,0 1,6 

Gyermekélelmezés üzemeltetés 

konyha 57,0 34,2 1,8 

Gyermekélelmezés üzemeltetés 

szabadstrand 22,5 13,5 0,7 

Üdülő sétány 10. (volt KISZ üdülő) 12,4 7,4 0,4 

Üdülő sétány 12. (volt gimnázium 

kollégium) 6,4 3,8 0,2 

Inkubátorház 143,0     

ÖSSZESEN 524,1 134,3 12,1 

 

Kezdés: 2015. június 20. 

Befejezés: 2020. január 1. 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy 

Az ismeretterjesztésért, tájékoztatásért, intézményi, vállalati szemléletformáló 

rendezvények szervezéséért, az önkormányzati tanácsadó iroda megnyitásáért a 

polgármester és a jegyző felelős. 

Tervezett költségek 

Az intézményi energiahatékonysági beruházások összköltsége 177 millió forint körül alakul 

majd. Az ipar és szolgáltató szektor beruházásainak költségbecslésére a technológiák 

különbözőségei miatt nem vállalkozunk; bár ezek a költségek egyébként sem képezik a SEAP 

részét. 

Igénybe vehető pénzügyi források 

Várhatóan a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatai. 

Várható energia megtakarítás (MWh/év) 

Az ipari beruházásoknak köszönhetően 290,5 MWh áram- és 982 MWh földgázfogyasztás 

váltható ki, míg az ipar esetében ugyanezek az értékek 297 és 455 MWh.  

Az intézmények várható energiamegtakarítását a 4. táblázat szemlélteti. Összesen 670,5 

MWh áram- és gázfogyasztás kiváltása várható. 
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Várható széndioxid-kibocsátás csökkenés (t/év) 

A fenti intézkedések hatására a szolgáltató és ipari szektor 502 tonna szén-dioxid 

kibocsátást spórolhat meg, míg az intézményi beruházásokkal további 137,5 tonna 

kibocsátása kerülhető el. 

4.3.3. Megújuló energiaforrások felhasználása 

Az intézkedés bemutatása 

A Fenntartható Energia Akciótervben megfogalmazott cél, hogy a szolgáltató szektor 

létesítményein legalább 300 kW-nyi napelemes rendszer létesüljön 2020-ig. Részletes, 

műholdfelvételes tetőfelület-mérésen alapuló számításaink alapján, akár a város 

belterületén található szupermarketek, cégek tetején települő napelemekkel közel kétszeres 

kapacitást lehetne elérni (546 kW), melyet a közintézmények beruházásai (összesen 256 kW 

napelem és 160 m2 napkollektor) tovább növelhetnek.  

Az intézmények esetében 14 épületre javasoljuk megújuló energiahasznosító berendezés 

felszerelését: ez a Dózsa György utcai Óvoda és a Gyermekélelmezési üzemeltetés 

(szabadstrand) esetében napkollektoros, a Polgármesteri Hivatal esetében napelemes és 

napkollektoros, a többi épület esetében pedig napelemes rendszer kialakításával számolunk 

– a már napelemmel rendelkező és a műemlék jellegű épületeken kívül minden épület 

esetében. 

5. táblázat: Megújuló alapú energiatermelés közintézményeken a javaslatok szerint [MWh] 

AZ INTÉZMÉNY NEVE NAPELEM NAPKOLLEKTOR 

Béke utca 1. Polgármesteri Hivatal 38,5 92,4 

Közbiztonsági Centrum 2,2   

Irattár 2,8   

Pedagógiai Szakszolgálat 2,2   

Dózsa Gy. utcai Óvoda   6,3 

Kossuth utcai Óvoda 2,8   

Kossuth utcai Bölcsőde 8,3   

Alkotmány utcai sportcsarnok 11,0   

Petőfi utcai sportcsarnok  27,5   

Gyermekélelmezés üzemeltetés 

szabadstrand   6,6 

Inkubátorház 110,0   

Kossuth utca 68-74. 54,5   

Üdülő sétány 4  (hivatali üdülő) 22,0   

ÖSSZESEN 281,6 105,3 

 

Továbbá a szolgáltató és az ipari szektor, valamint a mezőgazdaság gázfogyasztásának kb. 

5%-os kiváltása várható geotermikus hőenergiával, amelyet a Barex Kft. szolgáltat majd – 

ezt azonban a helyi energiatermelést leíró fejezetben részletezzük (4.6. fejezet). 

Kezdés: 2015. június 15. 

Befejezés: 2020. január 1. 
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Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy 

A lakóépületek energetikai beruházásaihoz hasonlóan az intézkedések megvalósításának 

jelen esetben sem az önkormányzat a közvetlen felelőse. Az önkormányzat azonban 

ösztönözheti a vállalatok beruházásait tanácsadással, szemléletformáló programokkal, 

esetleg szabályozási eszközök bevezetésével – például időszakos adókedvezményekkel 

bizonyos típusú beruházások megvalósítói számára. 

Tervezett költségek 

A vállalkozások napelemes projektjei sem az önkormányzat költségvetését terhelik, ezért a 

költség a SEAP táblázatban nem szerepel. A közintézményekre kerülő 256 kW-nyi napelemes 

rendszer telepítése összesen bruttó kb. 150-170 millió Ft-os beruházási összeget jelentene, 

de ez nagyban függ attól, hogy mekkora teljesítményű rendszerek kerülnek telepítésre 

(hiszen nagyobb rendszerek esetében a fajlagos [kW-onkénti] telepítési költség 

alacsonyabb), valamint az épület tetőzetének teherbírásától is. A napkollektoros rendszer 

hasonló fenntartások mellett kb. 80 millió forintnyi beruházásnak becsülhető. 

Bár nem tartozik az önkormányzat költségeihez, a szolgáltató és ipari szektorok 

napkollektoros és napelemes beruházásai kb. 330-350 millió forintot tehetnek ki. 

Igénybe vehető pénzügyi források 

A 2014-2020-as időszakban várhatóan a Gazdaságfejlesztési- és Innovációs Operatív 

Program (GINOP) keretében pályázhatnak beruházási támogatásra a vállalkozások 

energetikai beruházások megvalósításához. 

Várható megújuló energia-termelés (MWh/év) 

A Fenntartható Energia Akciótervben megfogalmazott 300 kW-nyi napelem telepítéséről 

szóló célkitűzés 311 MWh/év megújuló alapú energiatermelést eredményezne.  

A közintézményekre vonatkozó megújuló áram- és hőtermelési értékek alapján látható (5. 

ábra), hogy csak ezeket az épületeket tekintve a célkitűzés már túlteljesíthető; a szolgáltató 

szektor épületeire tervezett napelem-telepítések pedig további 600 MWh zöldáramot 

biztosíthatnának. 

Várható széndioxid-kibocsátás csökkenés (t/év) 

A közintézmények napelemes beruházásai 101 tonna, a napkollektorok közel 30 tonna, a 

szolgáltatói szektor épületein működő napelemek segítségével pedig további 216 tonna 

kibocsátás-csökkentéshez járulhatnak hozzá. 

4.4. KÖZLEKEDÉS 

Szarvason a teljes közúti forgalom kétharmada a személygépkocsik forgalmából ered, ez 

az arány a belterületen is csak alig valamivel magasabb (71%). A forgalmi teljesítményt 

tekintve a 44-es út emelkedik ki a többi közül, amely önmagában a város közigazgatási 

területén keletkező forgalmi teljesítmény 57%-át adja, ám a belterületi szakaszon ez az 

érték közelíti a 80%-ot. A 44-es útról elmondható, hogy nem csak közlekedési, energetikai és 
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levegőminőségi, de komoly zaj- és rezgésvédelmi aggályokat is felvet az azon haladó egyre 

jelentősebb kamionforgalom.  

Intézkedések bemutatása 

A 44-es út korszerűsítése, a települési elkerülő szakaszok építése és autóútként való 

átadása már évek óta napirenden van. A Szarvast is magában foglaló Kondoros – Tiszakürt 

szakasz is beleértve a jelenleg érvényben lévő tervek az M44-et kiemelt beruházásként 

kezelik, és 2018 végéig át kívánják adni. A Szarvast is érintő szakasz tervezett nyomvonalát 

az alábbi, 8. ábra ismerteti. 

 

8. ábra: Az M44 autóút tervezett nyomvonala. 

Forrás: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1018071&page=172 

 

 Ennek alapján megállapítható, hogy bár ez a szakasz elkerüli a város belterületét, 

azonban a közigazgatási területet Szarvastól délre 9100 méter hosszban átszeli, amely a 

jelenlegi 10 km-es útszakaszhoz képest csak 900 méteres rövidülést jelent. Így bár a város 

belterületére eső üzemanyag fogyasztás jelentősen csökkenni fog, Szarvas közigazgatási 

területén csak kisebb mértékű változás várható.  

A Szarvas központjában történő évenkénti közúti forgalomszámlálás alapján jól érzékelhető 

a 2008-as gazdasági válság hatásaként országosan is megjelenő forgalomcsökkenés, 

melynek során a 13000 jármű/nap feletti forgalom 2010-re 11000 jármű/nap körüli értékre 

esett vissza, és azóta alig változik. Mivel mindenfajta előrebecslés csak fikciókon alapulhat, 

így a jelenlegi trendeket előrevetítve a következő paraméterekkel számolunk: 

- a 2011-es forgalom 2020-ig sem változik jelentősen 

- az átmenő és a helyi forgalom aránya megmarad a jelenlegi 50-50%-os szinten 

- nem változik a forgalom járműosztályonkénti összetétele 

- a jelenleginél környezetkímélőbb, alacsonyabb fogyasztású járműpark fut 2020-ban 

Szarvas úthálózatán (A 2020-as adatok meghatározását a 2002 és 2011 közt lezajlott 
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járműkategóriánkénti fogyasztáscsökkenésből vezettük le, feltételezve, hogy a 2011 

és 2020 közti kilenc éves periódusban a változások nagysága megegyezik a korábbi 

kilenc évével. Azon járműkategóriák esetében, ahol fogyasztás növekedés 

következett be, a 2011-es adatokat változatlanul hagytuk.) 

- megépül az M44 elkerülő szakasza 

 

Szarvas ITS-e szerint a város területén található 28 km-es kerékpárút hosszal Szarvas 

magasan a megyei átlag felett van. Az utóbbi években is jelentős, pozitív elmozdulások 

segítették a jelenlegi kiemelkedő helyzet elérését. Bár további fejlesztések is tervbe vannak 

véve, tekintettel a jelenleg is kiváló helyzetre (az ITS adatai alapján a helyben közlekedők 

több mint fele kerékpározik, ötödük gyalogol), nem számolunk azzal, hogy a lakosság újabb, 

jelentős rétege térne át a kerékpározásra a személygépkocsi vagy a tömegközlekedés 

használata helyett. Ennek értelmében e szegmensben üzemanyag-fogyasztás megtakarítás 

nem várható. 

Az útburkolatok szerinti megoszlásról szintén az ITS szolgáltatja a legfrissebb adatokat. 

Ennek értelmében a város 65,2 km-nyi belterületi útjainak 52%-a kiépített. A város tervei 

között szerepel a kiépítetlen utak jelentékeny arányának, hosszának csökkentése, ez 

mérséklőleg hathat az üzemanyag fogyasztásra is. Forgalmi adatok azonban a város 

kezelésében lévő utakról nem állnak rendelkezésre. 

A fentiek alapján becsülhetővé vált a Szarvason 2020-ban elfogyasztott üzemanyag 

mennyisége: ez összességében 737 922,5 liter fogyasztáscsökkenést jelent, melyből 360 

531,5 liter a benzinüzemű, míg 377 391 liter a dízelüzemű gépjárművekre esik. 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy; költségek; források 

Az intézkedés nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

Várható energiamegtakarítás (MWh/év) 

A várható energiamegtakarítás Szarvas közigazgatási területén 50 626 MWh. 

Várható széndioxid-kibocsátás csökkenés (t/év) 

Szarvas közigazgatási területén 12 692 tonnával csökken a CO2-kibocsátás. 

4.5. MEZŐGAZDASÁG 

A mezőgazdasági szektor energiamegtakarításaival és kibocsátás-csökkentésével 

részletesen nem kalkuláltunk, részben annak kis részaránya, részben adathiány miatt, így 

intézkedéseket ezen a területen nem javaslunk. Várható azonban a meglévő és új fóliasátrak 

geotermikus fűtésre való átállása – és ezt érdemes ösztönözni is –, ennek hatásait a 

következő fejezet mutatja be.  

4.6. HELYI ENERGIATERMELÉS 

Szarvas megújuló energiaforrások szempontjából kivételesen jó adottságú település: a 

biomassza, a napenergia és a geotermikus energia is nagy mennyiségben áll rendelkezésre 

területén. 
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A geotermikus adottságok kihasználása már az 1980-as években megkezdődött, ma egy 

lakosságot és közületeket ellátó, a gyógyfürdőhöz kapcsolódó távhőrendszer (Szarvasi 

Gyógy-Termál Kft.), illetve egy ipari, mezőgazdasági és szolgáltatói igényeket ellátó 

geotermikus alapú hőellátő rendszer (Barex Kft. üzemeltetésével) működik Szarvas 

területén (utóbbi külterületen). Mindkét rendszerről elmondható, hogy jelentős 

kihasználatlan kapacitásokkal rendelkezik, illetve tervbe van véve a szolgáltatás bővítése a 

következő években. Hosszú távon javasolható még a geotermikus hő minél szélesebb körű és 

többlépcsős alkalmazásának megtervezése és megvalósítása (pl. szárítás, parkolófűtés, 

hővisszanyerő rendszerek alkalmazása). 

A meglévő kedvező napenergia-hasznosítási tapasztalatoknak köszönhetően Szarvas 

település egy barnamezős, rekultivációs célokat is magában foglaló napelemparkot is tervez. 

Intézkedések bemutatása 

Az önkormányzathoz kötődő Szarvasi Gyógy-Termál Kft. már rendelkezik a bővítési projekt 

terveivel, mely alapján a jelenlegi 30 000 GJ mellett további 16 000 GJ (4440 MWh) távhőt 

szolgáltatnának a település várhatóan 9-11 közintézményében és társasházában. A Barex Kft. 

elsősorban fóliasátrak geotermikus fűtését tervezi a közeljövőben, remélhetőleg azonban 

egyéb szolgáltató és ipari létesítmények hőellátását is biztosítja majd. Becslésük szerint 

2020-ig körülbelül 8 300-ról 11-12 000 MWh-ra nő a hőszolgáltatás mennyisége – ez azonban 

még mindig nem jelenti majd meglévő 3 kútjuk kapacitásának kihasználását.  

A rekultivált szeméttelepre tervezett, akár 1 MW-os napelempark beruházása előre 

láthatóan 2016-17-re készülhet el. 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy 

Az önkormányzat nem illetékes a Barex Kft. beruházásait tekintve, azonban szabályozási 

eszközökkel ösztönözheti kapacitásuk minél teljeskörűbb kihasználását a fogyasztók 

oldaláról. A belterületi távhőrendszer megvalósításának a tervezett ütemben tartása 

azonban fontos feladat, melyben a polgármester és a jegyző felelősek. 

Tervezett költségek 

Az önkormányzati geotermikus projekt becsült költsége a projektleírások alapján nettó 700-

1000 millió forint nagyságrendű. A napelempark 1 MW-os kapacitás kiépülése esetén 

körülbelül 600 millió forintba kerül majd. 

Igénybe vehető pénzügyi források 

Mindkét pályázat KEOP pályázaton indul. 

Várható megújuló energia-termelés (MWh/év) 

Összesen várhatóan 8140 MWh geotermikus alapú hőenergia-termelés valósulhat meg. A 

napelempark várható termelése pedig körülbelül 1100 MWh évente. 

Várható széndioxid-kibocsátás csökkenés (t/év) 

1650 tonna CO2 kibocsátása kerülhető el földgáz geotermikus kiváltásával, míg a 

napelempark 396 tonna szén-dioxid-kibocsátást előz meg. 
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4.7. SZEMLÉLETFORMÁLÁS, TÁJÉKOZTATÁS 

Tájékoztatásra több célból és több szinten is szükség van: egyrészt fontos, hogy a helyi 

lakosok megismerjék az önkormányzat által kitűzött célokat, a tervezett intézkedéseket, 

intézmény-felújításokat, változásokat. Másrészt, ahhoz hogy saját életükben, 

háztartásukban is lépéseket tegyenek, szükség van információkra, és az aktivizálódást, 

elkötelezettséget segítő akciókra, kampányokra. 

A tájékoztatás többféleképpen is történhet: Sokan a papír alapú kommunikációs anyagokat, 

kiadványokat részesítik előnyben, ezért erre is szükség lehet, de költség és szén-dioxid-

kibocsátás szempontjából is érdemes ezeket csak a szükséges mennyiségben előállítani. A 

legolcsóbban és a legrugalmasabban kezelhető információs felületet a tematikus honlapok 

jelentik, melyek a lakosság nagy részében az elsődleges információforrást jelentik. Érdemes 

a helyi szintű, már bejáratott, működő kommunikációs csatornákat (regionális megyei lapok, 

önkormányzati híroldalak, stb.) is kiaknázni, megjelentethetők például tematikus 

cikksorozatok, energiatippek, érdekes kezdeményezésekről szóló riportok, cikkek. A 

tematikus rendezvények alkalmasak arra, hogy összehozzák a szakmai vállalkozásokat és a 

lakosságot, valamint egyéb gazdasági szereplőket. A tapasztalat szerint a nem energia 

témájú rendezvények is szívesen befogadnak olyan szervezeteket, akik színesítve a 

rendezvény profilját hasznos ismeretekkel szolgálnak a látogatóknak. Ezek az események 

jellemzően nagyobb közönséget vonzanak, mint a szakmai napok, így ezekre is érdemes 

koncentrálni a szemléletformálási program tervezésekor. 

A Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozással a település vállalta, hogy lehetőséget 

ad a lakosságnak az energia hatékonyabb felhasználásában rejlő lehetőségek és előnyök 

közvetlen kihasználására, és a helyi sajtón keresztül rendszeres tájékoztatást ad a 

Fenntartható Energia Akciótervben foglalt intézkedések megvalósításáról. A társadalmi 

részvétel erősítése az energetikával és környezetvédelemmel kapcsolatos döntéshozatali 

folyamatokban kulcsfontosságú a beruházásokkal kapcsolatos esetleges lakossági ellenállás 

leküzdéséhez. A lakosság tájékoztatása érdekében évente minimum egyszer a fenntartható 

energiagazdálkodással, éghajlatvédelemmel foglalkozó lakossági fórumot javasolt szervezni. 

Az önkormányzat pályázati hírek nyújtásával ösztönözheti a beruházásokat, illetve az 

energia tanácsadó iroda tevékenységét kibővítheti a vállalkozások számára nyújtott 

tanácsadással is. 

Intézkedések bemutatása 

1. Tematikus cikksorozatok, energiatippek, érdekes kezdeményezésekről szóló riportok, cikkek 

megjelentetése 

A legolcsóbban és a legrugalmasabban kezelhető információs felületet a tematikus honlapok 

és a facebook jelenti. Hátránya értelemszerűen, hogy a lakosság egy része, főleg az idősebb 

korosztály, nem felhasználó. Érdemes emellett a helyi szintű kommunikációs csatornákat 

(megyei lapok, önkormányzati híroldalak, stb.) is kiaknázni.  
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Különböző szervezetek számos ismeretterjesztő kiadványt, weboldalt hoztak létre11, amelyek 

átvehetők, illetve linkelhetők a település weboldalára. Ha az önkormányzatnak a 

nyomtatásra is van forrása, egyedi megállapodás után a kiadványok nyomtathatóak, 

eljuttathatók a háztartásokba.  

A témaválasztás tekintetében érdemes azokat a területeket előnyben részesíteni, amelyek 

Szarvas esetében relevanciával bírnak. Ilyen lehet például a hatékony lakossági biomassza 

hasznosítással kapcsolatos információs kiadvány. 

Kezdés: 2015. július 1. 

Befejezés: 2020. január 1. 

2. Rendezvények 

A tematikus rendezvények alkalmasak arra, hogy összehozzák a szakmai vállalkozásokat és a 

lakosságot, valamint egyéb gazdasági szereplőket. A tapasztalat szerint a nem energia 

témájú rendezvények is szívesen befogadnak olyan szervezeteket, akik színesítve a 

rendezvény profilját hasznos ismeretekkel szolgálnak a látogatóknak. Ezek az események 

jellemzően nagyobb közönséget vonzanak, mint a szakmai napok, így ezekre is érdemes 

koncentrálni a szemléletformálási program tervezésekor. 

Kezdés: 2015. július 1. 

Befejezés: 2020. január 1. 

3. Oktatás 

Az oktatási, nevelési intézményekben zajló programok, kampányok hatása a közvetlen 

megtakarítás mellett hosszabb távon érvényesül: a legfogékonyabb korban átadott 

szemlélet a most felnövő nemzedék felnőttkorában hatni fog. A programok megvalósításába 

bevonhatók szakmai civil szervezetek, oktatással, környezeti neveléssel foglalkozó 

szervezetek. 

Kezdés: 2015. július 1. 

Befejezés: 2020. január 1. 

4. Lakossági tudásmegosztó foglalkozások (ökokörök), megtakarítási verseny 

Érdemes olyan szemléletformáló kampányt indítani a településen, amely a fogyasztói 

tudatosságot és a szemléletformálást elősegítve, egyúttal a közösséget fejlesztve 

serkentheti az energiahatékonysági- és megújulós beruházásokat, illetve az 

energiatakarékos háztartási energiafogyasztást. Ennek javasolt módja lehet ún. Ökokörök 

indítása, ahol a résztvevő háztartások átlagosan 15%-os villamosenergia- és 30%-os 

földgáz-megtakarításról számolnak be12. De szintén hatékony lehet megtakarítási verseny 

szervezése háztartások, utcák vagy önszerveződő csapatok számára. Példaként vehetők a 

Tudatos Vásárlók Egyesületének Ökokörei, háztartási megtakarítási verseny kapcsán pedig 

                                                                    
11

 http://www.csekkcsokkento.hu/, http://www.kuszobonafelujitas.hu, http://www.lakcimke.hu,  

http://www.negajoule.hu stb.   
12

 http://tudatosvasarlo.hu/okokorok-eredmenyei  

http://www.csekkcsokkento.hu/
http://www.kuszobonafelujitas.hu/
http://www.lakcimke.hu/
http://www.negajoule.hu/
http://tudatosvasarlo.hu/okokorok-eredmenyei
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az E.ON13 és a GreenDependent14 közös EnergiaKözösségek évente megrendezésre kerülő 

felhívása, rendezvénye. 

Kezdés: 2015. szeptember 1. 

Befejezés: 2020. január 1. 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy 

Polgármester és jegyző. 

Tervezett költségek 

 Oktatóanyag iskolák, óvodák számára (500 db): oktatóanyagtól függően kb. 150-250 ezer Ft. 

 Ismeretterjesztő kiadvány (nyomtatott, 2500 példány): kb. 1 millió Ft 

 Évi egy rendezvény: a költségek a rendezvény jellegétől, igényektől (pl. hangosítás stb.) 

függnek. 

 A Tudatos Vásárlók Egyesülete rendszeresen tart ökokör csoportvezetői képzést, melynek 

díja 5000 Ft
15

. 

 Az Energiaklub által kidolgozott lakossági kampányanyagok (grafikai fájlok) ingyenesen az 

érdeklődő önkormányzatok rendelkezésére állnak hozzáférés kérése esetén. 

Várható energia megtakarítás (MWh/év) 

A lakossági tudásmegosztó alkalmak vagy versenyek esetében az ökokörök mintája alapján, 

azok átlagos megtakarítási statisztikájánál kissé alacsonyabb értékekkel számoltunk: 2020-

ig összesen 120 résztvevő háztartással, átlagosan 10%-os áram és 30%-os földgáz-

megtakarítással kalkulálva 35 MWh áram és 361,3 MWh földgáz megtakarítása lehetséges. 

Várható széndioxid-kibocsátás csökkenés (t/év) 

A lakossági tudásmegosztó alkalmak vagy versenyek következtében 85,5 tonna CO2-

kibocsátás kerülhető el. 

  

                                                                    
13

 http://www.energiakozossegek.hu/hu/eon-energiak%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek  
14

 http://www.intezet.greendependent.org/hu/node/216  
15

 http://tudatosvasarlo.hu/cikk/szinesitsd-kozosseged-eletet-okokorrel  

http://www.energiakozossegek.hu/hu/eon-energiak%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek
http://www.intezet.greendependent.org/hu/node/216
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/szinesitsd-kozosseged-eletet-okokorrel
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5. CÉLKITŰZÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS – ÖSSZEFOGLALÁS 

Szarvas városa, köszönhetően földrajzi, természeti adottságainak és a már megvalósult 

projekteknek, európai összehasonlításban is kiemelkedő, akár 43%-os szén-dioxid-

megtakarítást érhet el a fenti javaslatok megvalósítása esetén. Kedvező fekvéséből adódóan 

a napenergia-hasznosítás, a helyi mezőgazdasági vállalkozásoknak köszönhetően a 

biomassza- és biogáz felhasználása, valamint a már hozzáférhetővé tett geotermikus 

hőenergia-készletek Magyarország élen járó településévé teszik Szarvast a megújuló 

energiaforrások hasznosítása szempontjából, amely pozíció a jövőben még tovább 

fejleszthető, erősíthető. 

Az alábbi, 6. táblázat foglalja össze a korábbi fejezetek által részletezett, 2011 óta 2015 

májusáig már megvalósult, illetve 2020-ig javasolt intézkedéseket, és az azok segítségével 

megtakarítható szén-dioxid-kibocsátást. A célok elérése szempontjából legjelentősebb 

területek a közlekedés, a biogázerőmű áramtermelése, a napelem-beruházások, a 

geotermikus távhőrendszer fejlesztése és az épületek korszerűsítése. Azonban 

mindenképpen javasoljuk, hogy minden ajánlott területen történjenek meg a szükséges 

lépések, ösztönzők, ezek segítik ugyanis a település vezetőségének, lakosságának, gazdasági 

szereplőinek szemléletformálását, az ügynek való megnyerését, amely hosszabb távon a 

települési fejlesztések legfontosabb hajtóereje lehet.  

6. táblázat: Megvalósult és javasolt intézkedéseknek köszönhető energiamegtakarítás illetve megújulóenergia-

termelés és az ehhez köthető széndioxid-kibocsátás csökkentés százalékos értéke Szarvason. 

 2011-2015 

KÖZÖTT 

MEGVALÓSULT 

2020-IG 

JAVASOLT ÖSSZESEN 
 MWh tCO2 MWh tCO2 MWh tCO2 

napelem 278 100 5405 1946 5683 2046 

napkollektor 17 5 2338 657 2355 662 

biomassza-kazán 542 195 0 0 542 195 

biogáz alapú áram 26228 9442 0 0 26228 9442 

biogáz alapú hő 16998 85 0 0 16998 85 

geotermikus hő 100 20 8170 1650 8270 1671 

teljes korszerűsítés 0 0 7807 1577 7807 1577 

hőszigetelés 0 0 524 106 524 106 

nyílászáró-csere 0 0 134 27 134 27 

világítás-

korszerűsítés 0 0 18 6 18 6 

háztartási gép csere 0 0 455 164 455 164 

közvilágítás 214 77 178 64 392 141 

takarékosság (áram) 0 0 613 221 613 221 

takarékosság (gáz) 0 0 1706 345 1706 345 

közlekedés 0 0 50626 12692 50626 12692 

ÖSSZESEN 44378 9925 77975 19455 122352 29379 

Megtakarítás  
(2011-hez képest) 

13,3% 14,4% 23,3% 28,3% 36,6% 42,8% 



34 

 

Szektoriális bontásban az intézkedések hatását a 7. táblázat ismerteti. Bár a legnagyobb 

megtakarításokat a közlekedés, ipar és szolgáltató szektorokban lehet elérni, fontos felhívni 

rá a figyelmet, hogy ezen szektorokra az önkormányzatnak csak közvetett hatása van, ami 

némi kockázatot jelent a megvalósulás szempontjából, érdemes tehát illetékességi területén 

lehetőség szerint a legtöbb intézkedést megvalósítania. 

 

7. táblázat: Az intézkedések megtakarítási hatásai szektoronként. 

 MEGVALÓSULT 

BERUHÁZÁSOK 

JAVASOLT 

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 

  MWh tCO2 MWh tCO2 MWh tCO2 

Lakosság 0 0 13057 3262 13057 3262 

Önkormányzat 921 331 1448 508 2369 839 

Szolgáltatók 217 61 7211 1626 7428 1687 

Ipar 43240 9532 5633 1367 48873 10899 

Közlekedés 0 0 50626 12692 50626 12692 

 

A fenti táblázatok és szempontok figyelembe vételével érdemes meghatározni a település 

célkitűzését. A SEAP módszertana alapján a minimális kibocsátás-csökkentési vállalás 20%, 

a 6. táblázat utolsó sorának utolsó cellájából azonban kiolvasható, hogy Szarvas ennek az 

értéknek több mint kétszeresét is teljesíteni tudná: közel 43%-ot. Ez a szám sok esetben 

ráadásul alulbecsléssel lett kalkulálva, illetve néhány megvalósult megtakarítást adathiány 

miatt nem tartalmaz (pl. szennyvíztisztító-telep korszerűsítése). Másik oldalról azonban az 

alapadatokkal kapcsolatos bizonytalanság, hiány, illetve a nem önkormányzati hatáskörben 

lévő intézkedések nagy aránya miatt érdemes kissé ráhagyni a vállalásokra. 

A helyzetfelmérés és a lehetőségek becslése alapján tehát azt javasoljuk, hogy 

Szarvas városa 40%-os szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést vállaljon 2020-ig.  
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6. MONITORING 

A Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozással a város a többi taghoz hasonlóan 

vállalta, hogy a Fenntartható Energia Akcióterv kidolgozását követően kétévente jelentést 

tesz az intézkedések végrehajtásáról, a megvalósítás nyomon követése érdekében. 

A szövetség kétévente kvalitatív beszámoló, négyévente pedig számszerű adatokkal 

alátámasztott jelentés (ún. Monitoring Emission Inventory) benyújtását várja el a csatlakozó 

településektől. 

A vállalt célok teljesülését ugyanolyan módszerrel, ugyanazon statisztikai adatok 

beszerzésével lehet mérni, illetve becsülni, amelyek alapján az energiafelhasználási- illetve 

szén-dioxid-leltár készült, értelemszerűen az adott évekre (2017, 2019) vonatkozóan. A 

monitoring-jelentés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók a 

Polgármesterek Szövetsége honlapján.16 

  

                                                                    
16

 http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/about/covenant-step-by-step-implementation%20reports_hu.html  

http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/about/covenant-step-by-step-implementation%20reports_hu.html
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