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A GKM a honlapján nyilvánosságra hozta
Magyarország megújuló energiaforrásokkal
kapcsolatos stratégiáját, amelyet augusztus
végéig a lakosság is véleményezhetett.

Stratégiánk már van!?
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLÔDÉS SZOLGÁLATBAN
A Föld fosszilisenergia-tartalékainak ki-

egyes számítások szerint a hagyo-

épület gépészeti rendszerét – kiegészítô

merülése egyre bizonytalanabbá teszi a

mányos gázfûtésnél akár 50%-kal is ol-

energiaforrásként – hôszivattyús rend-

növekvô fogyasztói igények kielégítését.

csóbb lehet a helyiségek fûtése és nyári

szerrel is kiépíti. Ez a hôszivattyús háló-

Az energiahordozók ára meredeken

hûtése, pl. hôszivattyús berendezések

zat a talajba fúrt kutakban található

emelkedik, a költségeket a lakosság

alkalmazásával.

talajvíz természetes hôjét gyûjti össze,

egyre nehezebben tudja elviselni, éppen

A mai gázárak mellett is már egy-

egy kompresszorban felmelegíti, majd a

ezért a környezetünkkel összhangban a

re valószínûbb ezen berendezések meg-

le vegôt átáramoltatja a helyi sé geken,

megújuló energiaforrások felhasználása

térülési

nem

fûtve azokat. Nyáron a rendszer akár

kerül elôtérbe. Ma már a technológia

beszélve arról, hogy környezetünket sem

fordítva is mûködtethetô, a meleg leve-

fejlôdésének köszönhetôen lehetôség

szennyezzük ilyen mértékben tovább.

gôt a föld alá vezetik, ahol lehûl, így hû-

nyílik a megújuló energia mind hatéko-

idejének

lerövidülése,

Cégünk, a VIV Zrt. a Corvin sé-

tött friss levegô áramoltatható vissza a

nyabb és gazdaságosabb felhasználásá-

tány 116/A, „Fontana Ház” 240 lakásos

lakásokba. Európában több tízezer ilyen

ra, hiszen környezetünkben hatalmas

társasház kivitele zé sénél az elôbbi

berendezés mûködik, és számuk folya-

mennyiségû és megújuló – jelenleg még

szempontok figyelembevételé vel az

matosan nô.

kiaknázatlan – energia (nap, szél, víz,
geotermikus, biomassza stb.) áll rendelkezésünkre. Magyarország természeti
adottságai különösen kedveznek a napenergia, a biomassza és a geotermikus
energia kihasználásának. Ez az energiatartalék elôbb-utóbb ki tudja váltani a
hagyományos energiahordozókat, illetve párhuzamos alkalmazásuk mellett
csökkenthetô a nem megújuló energia
felhasználása.
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A lakosság energiafelhasználásának több mint 80%-át a lakossági fûtés
és meleg víz elôállítása teszi ki. Annak
ellenére, hogy az alternatív energia hôpiaci felhasználása jelenleg Magyarországon semmilyen támogatást sem kap,
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