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ÖSSZEFOGLALÁS 

Megvizsgáljuk, hogy milyen esetekben érdemes / nem érdemes, illetve hogyan lehet viszonylag 

kis mennyiségű mechanikai munkát elekromos energiává alakítani. Az ember által kifejtett 

mechanikai munka elektromos energiává való átalakításának lehetőségeit vesszük számba. 

Sok kicsi sokra megy?... Sajnos nem. Az emberi munkavégzés által termelhető 

energiamennyiség összességében is kis mennyiség. Mégis lokálisan fontos lehet, olyan 

helyeken, ahol nincs elektromos hálózat. Pozitív hozadéka lehet még a fogyasztókra gyakorolt 

nevelő hatása: az, hogy az ember megtapasztalja, hogy milyen fáradságosan tud önerejéből 

elektromos energiát termelni, és az mire elegendő. Elősegítheti az energiafogyasztásunk 

mértékének közvetlen megértését, illetve a tudatos és ésszerű energiafelhasználást. 

BEVEZETÉS 

Napjaink energiaproblémáinak megoldása kapcsán egyre gyakrabban a helyi kis 

energiatermelési módok felé fordítódik a figyelem. Bár sok területen jelennek már meg 

alternatív energiatermelési módok, meggyőződésünk, hogy még számtalan területen 

kihasználatlan energiaforrások vannak. Ilyen például az emberi energia. Felmerült, hogy 

ennek egy kis részét vissza lehetne nyerni és akár az elektromos hálózaton keresztül 

hasznosítani. Ennek érdekében számbavesszük, hogy milyen megoldások voltak/ vannak 

emberi energiával működő berendezésekre és megbecsüljük a kihasználatlan/ kihasználható 

energiamennyiséget. 

EMBERI ENERGIA RÉGEN  

A puszta kézzel kifejtett munkát az ember mindig is különböző áttételeken keresztül 

próbálta úgy átalakítani, hogy az igényeinek megfeleljen, például emelők, csigák, prések. 

Ahol folytonos munkavégzésre volt szükség, inkább a lábizom munkáját használták ki, 

esetleg egy lendkerék közbeiktatásával: fazekaskorongok, ferde és egyenesállású 

mókuskerekek meghajtására (malom működtetésére), vagy taposómalmok működtetésére. Ez 

utóbbit az emberek büntetés gyanánt élték meg a XIX. században, ugyanis a szerkezet 

kialakítása olyan volt, hogy folytonos üzemmódot igényelt, amit csak nagy fegyelem mellett 

lehetett megvalósítani, ezért csak a fegyenceket lehetett erre kényszeríteni (1. ábra): 6 fegyenc 

taposta egyszerre a malom lépcsőfokait 30 percig, 5 percet pihent, így 7 fegyenccel biztosítani 

lehetett a folytonosságot, ha 5 percenként mindig egyet felváltott a soron következő társa [1]. 

Ezeket a taposómalmokat víz pumpálására vagy gabonaszemek őrlésére használták.  

A népi eszközök meghajtására nálunk is ismert volt a lábító: emelő, melyet lábbal hajtunk 

oly célból, hogy annak kilengését egyenes vonalú vagy forgó mozgássá valamely géprészre 

átvigyük. Alkalmazást talál gyakran a kézi szövőszékeknél, a rokkáknál, esztergapadoknál, 

köszörűgépeknél stb., általában ott, ahol nagyobb munkamennyiség kifejtéséről nincsen szó. 

Tervezésénél figyelembe kellett venni az embertől kifejthető munkamennyiséget és a láb 

maximális emelkedési magasságát.  
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1. ábra. Taposómalom [2].  

EMBERI ENERGIA NAPJAINKBAN 

A keramikusok ma is szívesen használják a lábbal hajtható korongozóasztalt, sőt egyes 

varrónők is jobban kedvelik a lábbal hajtható varrógépet. Közismert a mechanikus karóra is, 

sőt az a változata is, amelyet nem kell felhúzni, mert a járás közbeni mozgás során „húzódik 

fel‖. Olyan vidékeken, ahol nincs elektromos hálózat (magas hegyvidéken vagy a sivatag 

közepén), érdekes megoldásokat találunk arra, hogy hogyan működtethetnek mégis 

különböző gépeket. Ilyen például a turmixgép, amely akár 6000 fordulatra is képes 

percenként. Guatemalában 1997-ben jött létre egy Maya Pedal elnevezést viselő vállalkozás 

[3], amely bicikliket alakít úgy át, hogy különböző gépek meghajtását biztosítsa: 

bicilicuadora (blender) (2. ábra), bicidesgranadora (kukoricadaráló), bicibomba (pedálos 

vízpumpa), despulpadora (kávé-szemező), bicimacademia (mogyoróhámozó), biciesmeril 

(fémköszörű).  

  
 

2. ábra. Bicilicuadora (blender) Guatemalában [1].  

Hasonló megoldást használtak még néhány évtizede itthon is a biciklis vándorköszörűsök: 

a kerékpárral közlekedtek, majd a meghajtott kereket feltámasztva a pedállal a köszörűt 

hajtották. Természetesen ma is használunk kézi meghajtású fúrógépet, darálót.  

A dinamo-elv alapján ma már át lehet alakítani elktromos energiává is az ember által 

kifejtett mechanikai munkát. Így az olyan vidékeken, ahol nincs elektromos hálózat, lehet 
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működtetni egy televíziókészüléket, laptopot, zseblámpát. Az elmúlt években megjelentek, és 

komoly fényerővel rendelkeznek  a kis kurblival hajtható LED-es kézilámpák is. A 

viszonylag kisfogyasztású „kütyük‖ töltését is meg lehet így oldani [4]. Így például eléggé 

népszerűek a kézzel felhúzható MP3-as lejátszók, hisz nem kell félni, hogy kifogy az elem, 

útközben is könnyedén fel lehet tölteni.  

A piezoelektromos hatás felhasználásával is történtek próbálkozások. Itt két ismertebb 

alkalmazást említenénk: a testbeépíthető pacemaker-töltőt, mint egy igen fontos komfort-

megoldást azoknak a szívbetegeknek a számára, akik így nincsenek egy feszültségforráshoz 

kötve dróttal, és az inkább reklámfogásként kihasznált LED-es, világító talpú sportcipőt. 

 

  
 

3. ábra. ―Zöld‖ konditerem [5].  

Tény az is, hogy manapság az ember izomenergia helyett sok esetben elektromos energiát 

használ fel munkájának elvégzésére a háztartásban is: seprés helyett porszívóz, mosás helyett 

mosógépet használ. Viszont, hogy teste egészségét megőrizze tornázik, konditerembe jár. 

Természetesen felmerült a kérdés, hogy e torna során kifejtett munkát hasznosítani lehetne-e, 

be lehetne-e táplálni az elektromos hálózatba.  

Az első „zöld‖ konditeremben, amelyet 2007-ben indítottak a Floridai Egyetemi 

Campusban [5] az edzőbicikliket alakították át úgy, hogy a tekerésükre fordított munkát 

elektromos energiává alakítsák és tárolják. A gépeken általában digitális kijelző is található, 

amely feltünteti a termelt energiamennyiséget. Az ötlet alapvetően már száz éves, hiszen 1914 

januárjában beszámolnak arról [6], hogy háztartási céllal felhasználható elektromos energia 

termelésére alkalmas szobabiciklit fejlesztettek ki francia feltalálók. Az energia tárolására két 

típusú akkumulátort használtak: egy 12V és 12A-est, illetve egy 12V és 25A-est, amelyek 

feltöltése körülbelül egy órát vett igénybe. Mivel a termelt energiamennyiség csak egy izzó 

működtetésére volt elegendő, az ötlet nem fejlődött tovább. 

Szinte száz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megalakulhassanak a „zöld konditermek‖, s 

az egyidejűleg több edzőgépet energiatermelésre használó létesítmények kis teljesítményű 

erőművekként szolgáljanak. Amint azt a 3-as ábra mutatja, az emberek torna közben jól érzik 

magukat, jószántukból, sőt tudatosan – környezettudatosan cselekszenek, amikor a 

testedzésük közben felszabaduló energiát a köz javára fordítják. Megjegyezzük, hogy ez egy 

lényegesen más hozzáállást jelent, mint a taposómalmokban munkára fogott fegyencek 

esetén. A kondigépek közül a folytonos mozgásúakat érdemes átalakítani, mint a bicikli és a 

futószalag. A kar- és hasizom edzésére kialakított gépeket nem, hiszen ezek esetén kevés a 

folytonos mozgás. 
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Ma már Amerika több egyetemi Campus-án működnek ilyen „green gym‖-ek, és eléggé 

népszerűek. Az ötletgazda nagy reményeket fűz ahhoz, hogy ha Amerika minden konditerme, 

amit kb. 30000-re becsül, átállna, akkor ez jelentős mértékű energia volna [5]. Több 

elképzelés is született arra, hogy szabadtéri testedzésre is fel lehetne állítani zöldövezetekben 

olyan futószalagokat (4. ábra), amelyek a megtermelt energiát az elektromos hálózatba 

juttatnák [7]. Ötlet szintjén nagyon sok változata van az emberi energia fehasználásának: a 

gyerekjátszótereken levő hinták (főleg körhinták és libikókák) átalakítása, speciális 

piezolektromos anyagból készült hátizsákok és melltartók, amelyek futás közben töltenek 

akkumulátort, sőt egyesek még a légzés közbeni mozgást vagy a véráram mozgásának 

kiaknázását sem átallják fontolóra venni [1]. 

  
 

4. ábra. Környezettudatos testedzés – futurista kép. Kb. 100 W teljesítményt jelenthet, amikor 

működtetik.  

MI KEVÉS? MI SOK? 

Az emberi szervezet élelem és folyadék által felvett napi energiamennyisége mintegy 2500 

Cal, vagyis 10500 kJ. Ebből az energiából, mintegy 60-75%-ot fordítunk a pihenésünk során 

leadott energiára, 10%-ot a szervezetünk hőmérsékletének megtartására (termogenézis) és 

csak 15-30%-át adjuk le a fizikai munkavégzésünk során [8], így napi aktivitásunk által kb.  

mintegy 3150 kJ energiát adunk le. Ezt 6 órás effektív munkavégzési időre számítva, 

elmondhatjuk, hogy az ember egy kb. 140 W teljesítményű gépnek felel meg. Természetesen, 

ha figyelmbe vesszük, hogy előbbi számításaink szerint napi 18 órát nem történik hasznos 

energialeadás, akkor a napi átlagos teljesítményünk mindössze kb. 36 W. Amennyiben ezt az 

értéket összehasonlítjuk egy ember által csak a saját háztartásában felhasznált átlagos 

fogyasztott elektromos teljesítménnyel (kb. 200W), akkor láthatjuk, hogy jelenleg mintegy 

egy nagyságrenddel több energiát fogyasztunk, mint amennyit napi aktivitásunk során 

leadhatunk.  

A zöld konditermekben, ahol természetesen jelentős veszteségek mellett egy emberre 

maximálisan számítsunk tehát 140 W-os átlagos teljesítményt, nem állandó a testedzést végző 

klubtagok száma. Vegyünk egy nagyvárosban egy nagyon népszerű konditermet, tételezzük 

fel, hogy átlagosan 200 klubtag használja a „zöld‖ tornaszereket: ez 28 kW-ot jelent. Mire 

elegendő ez? Mivel a konditermet fűteni, világítani kell, melegvizet biztosítani zuhanyzásra, 
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ez a 28 kW csak a működtetésre felhasznált teljesítmény egy részét fogja fedezni. Viszont 

legalább ezt nem kell külön, más, széndioxidkibocsátással járó erőműben megtermelni. Az 

anyagi vonatkozásairól érdemes Tom Gibson cikkét elolvasni [9], hiszen a hagyományos 

eszközök átalakítására is energiát és pénzt kell fordítani. A pusztán energetikai számításoknál 

a következő egyszerű gondolatmenetet érdemes követni. Hasonlítsuk össze egy atomerőmű 

teljesítményével (kb. 500 MW) azt a teljesítményt, amit Amerika összes konditerme tudna 

nyújtani, ha minden edzőgépe át lenne már alakítva. Ahhoz, hogy könnyebb legyen a számok 

világában eligazodni, vezessük be mi is David JC MacKay nyomán [10] a kWh/nap 

mértékegységet, ami azért áll közelebb a mindennapjainkhoz, mert naponta könnyűszerrel 

leolvashatjuk az elfogyasztott energiát villanyóránkon. Ebben a mértékegységben kifejezve 

egy atomerőmű 500MW x 24h/nap = 12000 MWh/nap teljesítményű. Ha Amerika 30000 

konditermének mindenikében volna 20 átalakított edzőgép, amelyet állandóan használnak, 

napi 10  órán át, az 200x140 Wh/nap/konditerem. Ez összesen 30000x28 kWh/nap = 840 

MWh/nap. Tehát láthatjuk, hogy ez összesen nem érne fel egyetlen atomerőművel (egy 

nagyságrenddel kevesebb). 

Vizsgáljuk meg azt is, hogy mit jelent ez háztartási fogyasztókat tekintve. Legyen az 

átlagos háztartási fogyasztás az egyszerűség kedvéért 10 kWh/nap. Így a 840 MWh/nap azt 

jelenti, hogy 84000 háztartással kevesebbet kellene ellátni ideális esetben. Ez egy nagy szám 

egyetlen város szintjén, viszont egész Amerikát tekintve, a háztartások elenyésző hányada. 

Talán nem árt, ha diákokkal tanórán elvégzünk egy túlzottan optimista, utópisztikus 

számítást is: tételezzük fel, hogy a Föld lakosságának az egyhatoda (mondjuk 1 milliárd 

ember, hiszen a csecsemőket, betegeket, időseket nem vehetjük számításba) naponta 1 órát 

testedzés közben energiát adakozna. 



109 140 Wh/nap =140000 MWh/nap. Ez már 10 

atomerőművel érne fel. Viszont ne feledjük, hogy egy ilyen mértékű, globális infrastruktúra 

kialakítása költségesebb lenne, mint a szóban forgó atomerőművek megépítése (egy 

atomerőmű építési költsége 3-5 milliárd euró). Könnyebben elképzelhető, hogy ez tehát nem 

sok, hanem kevés, ha azt nézzük, hogy a 10 millió magyar ember mindenike adakozná 

naponta 1 órányi testedzés energiáját, akkor a termelt összenergia mindössze egy atomerőmű 

energiatermelésének egy tizedével volna egyenértékű. 

A kerékpárral való elektromos energiatermelést oktatási céllal is kamatoztathatjuk, hiszen 

semmi sem teheti az energiafogyasztásunkat jobban érzékelhetővé, mint az, ha nekünk 

személyesen kell megdolgoznunk a felhasznált energia előállításáért. A diákok számára 

emlékezetes tanórai élményt nyújthat, ha saját energiájukat elektromos energiává alakíthatják 

át. Wisconsin-ban bevezettek „Energia Kerékpár‖ néven egy oktatási eszközt, amelynek célja 

egy új perspektívát nyújtani az energia témakörre. A generátorrá alakított kerékpárra 

rákapcsoltak egy oktatási panót, amelyre több fogyasztó (hagyományos izzó, kompakt 

fénycső, hajszárító, rádió, merülőforraló, stb.) van egy áramkörön keresztül bekötve. A 

diákok kipróbálhatják egyenként működésbe hozni ezen fogyasztókat, illetve egyidőben 

minden fogyasztót is. Így saját verejtékük által érthetik meg az energia fogalmát és válhat 

kézzel tapinthatóvá az egyes fogyasztók által felhasznált energiamennyiség [1]. 

KÖVETKEZTETÉS 

Bár az emberi testedzés melléktermékeként létrejött, elektromos energia formájában tárolt 

munkavégzőképesség összességében is kis mennyiség egy atomerőműben termelt energiához 

képest (kb. 500 MW), de még egy szélerőműben megtermelt energiához képest is (kb. 1,5 

MW), mégis lokálisan fontos lehet, olyan helyeken, ahol nincs más módja az elektromos 

energia előállításának. Sok kicsi sokra megy, de haszna inkább csak egy kis energiaspórolás. 

Pozitív hozadéka főként tehát a fogyasztókra gyakorolt nevelő hatása: elősegíti az 
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energiafogyasztásunk mértékének közvetlen megértését, illetve a tudatos és ésszerű 

energiafelhasználást. 
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