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A villamosenergia-felhasználás kezdete óta folyamatosan növekszik az emberek elektromos
áram iránti igénye. Ennek kielégítésére sokáig az erőművek önmagukban elegendőnek bizonyultak, de
a hagyományos tüzelőanyagot használó termelők erőforrásai kimerülőben vannak. Egy idő után nem
lesznek képesek kielégíteni a tovább növekvő igényeket, így új alternatívák után kell nézni, hogy
pótolhassuk ezt a hiányt. Az európai uniós tagállamok energiafogyasztásának körülbelül 40 százaléka
az épületekkel kapcsolatos, ezért az új irányelvekben olyan feltételeket fogalmaztak meg, amelyek az
épületek energiahatékonyságát hivatottak növelni. Ennek egyik módja a megújuló energiaforrások
alkalmazása, amelyek technológiája az utóbbi évtizedben sokat fejlődött. Ma már egy megfelelően
kivitelezett, megújuló energiaforrásokat alkalmazó eszközökkel felszerelt épületnek nem kell a
villamos hálózatra csatlakoznia saját energetikai igényeinek kielégítésére.
A cikk elején a teljesség igénye nélkül bemutatjuk az uniós irányelveket, illetve a
lakóépületeknél használható megújuló energiaforrásokat, majd ezeknek rentábilis voltát igazolandó
számításaink néhány fontosabb eredményére is kitérünk.

Európai uniós irányelvek
Az Európai Unió energiatartalékai nem számottevők, így energiaszükségletének több mint felét
jelenleg kénytelen importból fedezni. Ez az energiafüggőség szükségessé teszi, a megújuló
energiaforrásokat hasznosító rendszereket. A napelemipar fejlődése pedig lehetővé tette, hogy
globális megoldásokon gondolkodjunk a nem megújuló energiaforrások felhasználásának csökkentése
érdekében. Az Unió irányelveket fogalmazott meg az energiahatékonyság növelésére, illetve előírja,
hogy milyen értékekre kell csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, és hogy milyen
arányban használjunk megújuló energiaforrásokat. A 2020-tól 2050-ig tartó időszakra megfogalmazott
célértékek teljesülését folyamatosan ellenőrzi az Európai Bizottság. A tagországok az irányelvek
elfogadását követően kidolgoznak egy energetikai stratégiát, amelyben mérési eredményekkel
alátámasztva javaslatokat tesznek a törekvés megvalósítására. Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium megbízása alapján az Építésügyi Minőségellenőrző és Innovációs Nonprofit Kft. készítette
el a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát [1]. Ebben rögzítik azokat a fő irányokat, elveket, amelyek
2020-ig lehetővé teszik az uniós energiastratégia megvalósítását .
Magyarországon – és az Európai Unióban átlagosan – az épületek primerenergia-felhasználása
az országos felhasználás 40 százalékát teszi ki, amelybe beletartozik a fűtési, hűtési, és a melegvízkészítésre használt energia. Az épületek korszerűsítésével azonban ez a szám csökkenthető, sőt ha
figyelembe vesszük a jelentős földgáz-felhasználást – amely körülbelül 50 százalékos arányt képvisel az
épületek primerenergia-felhasználásában –, az is kiderül, hogy a felújítások a földgázimport
csökkenéséhez vezetnek, ezzel Magyarország kiszolgáltatottságát is mérsékelni lehet. A kormány célul
tűzte ki a rezsidíjak csökkentését, a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia teljesítése ezt jelentősen
elősegítené.

Megújuló energiaforrások
A megújuló energiaforrásokat jóval hamarabb képes volt kihasználni az ember, mint a villamos
energiát. Egészen biztos, hogy nem a környezettudatosság jegyében, de már az ősi kultúrákban is jelen
volt a gondolat, hogy az ember – a saját dolgát megkönnyítendő – segítségül hívja a természet
adottságait. Az összes megújuló energiaforrás közvetve vagy közvetlenül a nap energiáját hasznosítja.
A szél esetében a nap hője következtében kialakult nyomáskülönbségek hatására megindult
légmozgásból nyerjük ki az energiát, ugyanakkor hatással van az ár-apály jelenségre is tömegvonzása
okán, így sok vízerőmű-típusnál is a nap a fő „hajtóerő”. A bioenergia esetében a folyamat nem szorul
magyarázatra: a nap az élet létrejöttében is fontos szerepet játszott, ebből következően a növények,
az állatok és maga az ember is „energiát tárol”. Minden energiaátalakítás veszteséggel jár, például ha
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a nap hőjével melegítjük fel a vizet, majd abból gőz fejlődik, amivel meghajtunk egy turbinát, az így
kinyert villamos energia csak töredéke lesz a beérkező Nap energiájának. A közvetlen
energiaátalakításnál is sok tényező korlátozza a hatásfokot.

Alkalmazhatóság lakóépületek esetén
Ebben a cikkben főként a megújulók lakóépületekben történő hasznosításával foglalkozunk,
így a lehetőségeink korlátozottak, ugyanis szélturbinák telepítése a lakóház mellé egyáltalán nem
megvalósíthatatlan, de a valóságban mégsem jellemző, továbbá ennek az anyagi és jogi vonzatait e
dokumentumnak nem célja kifejteni. Ugyan ez a helyzet a vízerőművekkel, amelyeket szintén nem
kimondottan lakott területen belül alkalmaznak.
A magán- vagy társasházak esetében egyértelműen a napenergiát közvetlenül hasznosító
napkollektor (használati melegvíz) és napelem (villamos energia) áll a fókuszban. Ezeken felül
hőszivattyú alkalmazásával lehet még tovább csökkenteni a primerenergia-fogyasztást. Azonban itt
fontos megemlíteni, hogy az energiahatékonyság javítása érdekében ezeknél a berendezéseknél sokkal
fontosabb – és talán hamarabb kifizetődő – az épület megfelelő hőszigetelése.

Napenergia
A lakóépületek szempontjából talán a legfontosabb energiaforrás. Magyarországon a
napsütéses órák száma átlagosan évi 1500-nál is több, ez az adat magasabb a környező országokéinál
[2].

1. ábra: A sugárzásnak kevesebb mint a fele éri el a felszínt
A napenergia hasznosításának egy csoportosítási lehetősége az aktív és passzív hasznosítás:
előbbi esetben a napenergia befogására és elvezetésére gépészeti berendezéseket használunk, mint a
napelemek, a napkollektorok és ezek kiegészítő berendezései. Az utóbbi esetben viszont ilyenekre
nincs szükség, ebben az esetben a nap által megvilágított felületeknek jól kell tárolniuk, illetve
közvetíteniük a hőt a fűtendő térbe (például a nagy üvegfelülettel bíró épületek, télikertek
önmagukban elegendők lehetnek az általuk határolt tér hőmérsékletének optimalizálására).
Új települési infrastruktúrák kialakításakor, az épületek megfelelő tájolhatósága érdekében az
utakat optimálisan kell tervezni, illetve a beépítési távolságoknál a benapozást figyelembe kell venni.
Megfelelő árnyékoló növényzet segítségével a nyári időszakban védeni lehet az épületeket a
felmelegedéstől. Ezenfelül az alaprajz megtervezésénél a kedvező tájolás mellett arra is figyelni kell,
hogy a hőveszteség minimális legyen. Fontos tényező az üvegfelületek nagyságának méretezése, illetve
a falak anyagának megfelelő megválasztása a hőtárolási képességük figyelembevételével.
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Hőszivattyú
Kisebb fogyasztók esetén nem gazdaságos a termálvíz bázisú geotermikus távfűtési hálózatra
kapcsolódni. A lakóházak ellátására jobb megoldás a hőszivattyúk alkalmazása. Magyarországon
ráadásul kedvez is a helyzet ezeknek a berendezéseknek a vékonyabb kontinentális réteg és a
hőmérsékleti gradiens által: a föld alatt 1 kilométerenként kb. 50 Celsius-fokkal emelkedik a
hőmérséklet.
A hőszivattyú olyan berendezés, amely az alacsonyabb hőmérsékletű környezetből hőt von ki
és azt a magasabb hőmérsékletű helyre szállítja. Lényegében egy olyan hűtőgép, amelynél nem a hideg
oldalon elvont, hanem a meleg oldalon leadott hőt hasznosítják [3]. Éppen ezért olyan fizikai elvek
alapján készülnek hőszivattyúk, amelyek alapján a hűtőket gyártják. A zárt ciklusú kompresszoros
hőszivattyú működése leírható a következő körfolyamattal. Az első lépés általában a talaj hőjét felvett
közegtől történő hőelvonás az elpárologtatóban (egyik hőcserélő). Ezután a kompresszorban a
munkaközeg (leggyakrabban hűtőközeg) sűrítése következik, amelynek hatására a munkaközeg
hőmérséklete jelentősen megemelkedik. A harmadik lépés a kondenzátorban (másik hőcserélő)
történő lecsapódás, amelynek során a munkaközeg átadja a hőjét a használati vizes körnek. Az utolsó
szakasz a munkaközeg nyomásának lecsökkentése fojtószeleppel, amelynek hatására a közeg újra
megfelelően alacsony hőmérsékletre hűl. A hőszivattyúk fordított üzemmódban is működtethetők,
ekkor a melegebb hely hűtésére alkalmasak.

Háztartási méretű kiserőművek telepítésének gazdasági megfontolásai
Az ingatlanok energetikai korszerűsítésének tervezésekor a gazdaságosság és megtérülés a
legfontosabb szempontok közé tartoznakk [4]. Jellemzően az energiatermelő eszközöktől hosszú
működési időt várnak el, emiatt magas beruházási költség és hosszú megtérülési idő várható. A
napenergiát hasznosító berendezések esetében a teljes beruházás legnagyobb részét a rendszer
kiépítési költsége teszi ki, a működtetési költségek ehhez képest elhanyagolhatók. A könnyebb
tervezhetőség ellenére nem mindenki engedheti meg magának, a technológia terjedésének üteme
mindenesetre biztató. A napelemek által a hálózatba visszatáplált energia eladásából lehet bevételhez
jutni, de ez mindössze a villamos energia termékárát jelenti, ami a teljes árnak mintegy a fele. Ráadásul
ezt a bevételi forrást még adók is terhelhetik. A megtérülést a napelemek évek alatt fokozatosan
bekövetkező kismértékű teljesítménycsökkenése, valamint az inverterek várhatóan tíz-tizenöt
évenkénti cseréje is befolyásolja. Mindent összevetve a magas beruházási költségek, a szerény
bevételek miatt a megtérülési idő hosszúra nyúlhat, akár a napelemes rendszer tervezett élettartamát
(25–30 év) is megközelítheti. Ugyanakkor kisebb méretekben, ahol a rendszer által megtermelt éves
energiamennyiség körülbelül megegyezik az éves elfogyasztott energiamennyiséggel, a megtérülési
idő már jóval kedvezőbb.
A Naplopó Kft. egy rövid számítást végzett ennek illusztrálásra [5]. Ideális tájolású 1 kW
maximális teljesítményű napelemes rendszer évi kb. 1100 kWh villamos energiát termel. 550 000 Ft
beruházási költséggel, 37,56 Ft/kWh energiaárral számolva:

amely számításoknál néhány tényező el lett hanyagolva, de a becslés szerint egy hálózatba
visszatápláló napelemes rendszer megközelítőleg 13 év alatt térül meg.
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A megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszerek elterjedését nagyban elősegítheti az
állam. A támogatásoknak köszönhetően csökkenhet a megtérülési idő, így téve vonzóbbá a beruházást.
Jelenleg két fajtája létezik ennek a segítségnek: az egyik esetben a kezdeti költségek csökkenthetők
egyösszegű támogatással (kiadás csökken), a másik esetben a villamos energia átvételi árát támogatják
(bevétel nő). Az utóbbinak az az előnye, hogy a villamos energia árának ingadozásából fakadó
bizonytalanságot, így a befektetés kockázatát is csökkenti.
Az 50 kVA-t meg nem haladó teljesítőképességű villamosenergia-termelő berendezéseket
háztartási méretű kiserőműveknek (HMKE) nevezzük. A HMKE közcélú elosztóhálózathoz
csatlakoztatása csak az adott területen működési engedéllyel rendelkező elosztói engedélyes
hozzájárulásával lehetséges. Ha a rendszer nem csatlakozik a hálózathoz (szigetüzem), akkor elég csak
bejelenteni az elosztói engedélyesnek [6].
Ma Magyarországon kétféle módon számolható el a lakossági fogyasztók háztartási méretű
kiserőművei által a hálózatra visszatáplált, illetve onnan vételezett villamos energia. Az első esetben a
HMKE termelését nem írják jóvá, hanem az elfogyasztott és megtermelt energia különbségét kell
kifizetni. A másik esetben külön mérik a termelést és a fogyasztást egy úgynevezett ad-vesz
energiamérő segítségével, és eszerint történik az elszámolás. Az energiatermelő berendezéseket
célszerű úgy méretezni, hogy az éves termelésük körülbelül megegyezzen a háztartásban elfogyasztott
energiával, vagy annál valamivel kevesebb legyen, ugyanis a hálózatra visszatáplált áramot
alacsonyabb áron veszi át a szolgáltató. Ennek oka, hogy a hálózatba táplált többletenergiáért a
szolgáltató csak a termékdíjat fizeti ki, a rendszerhasználati és egyéb költségeket nem. Emiatt HMKE
esetében nem érdemes, nem is szokás olyan napelemes rendszert telepíteni, amely több energiát
termel egy év alatt, mint amennyit a fogyasztók felhasználnak. A rendszer méretezéséhez minél
pontosabb előrejelzésre van szükség: meg kell tudnunk becsülni, hogy mekkora lesz a várható éves
fogyasztásunk, és ehhez kell illesztenünk a várható termelés alapján a napelemes rendszerünket.

Esettanulmány
Egy mosonmagyaróvári épületnél végeztünk helyszíni méréseket, amely többek között az
épület paramétereinek feltérképezését (helyiségek hossza, szélessége, belmagassága stb.), valamint az
elektromos berendezések feljegyzését jelentette. Az épület méreteire elsősorban azért volt szükség,
mert az adatok által a megfelelő szoftver (WinWatt) segítségével egy modellt lehetett készíteni az
épületről, ezáltal egy energetikai tanúsítványt tudtunk kiállítani a házról, majd néhány kiegészítő

1. táblázat: Egy napi átlagos fogyasztás
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berendezés (elméleti) hozzáadásával szcenárióvizsgálatot végeztünk. Többek között napelemes és
hőszivattyús rendszert adtunk hozzá a háztartáshoz a szimulátor segítségével. Ezzel – nem meglepő
módon – javult az épület energetikai hatékonysága. A különböző, villamos energiát fogyasztó
berendezések listázása által el tudtunk készíteni egy táblázatot, amelyben az épület fogyasztási adatai
szerepelnek, hétköznapokra és hétvégékre lebontva. Az éves átlagos fogyasztás kiszámítása után (a
napi fogyasztás 365-szöröse, 20 262 kWh) folytathattuk a napelemes és hőszivattyús rendszerek
kiépítésének megtérülési számítását.

Hőszivattyús megoldás
A hőszivattyú a fűtési rendszer átalakítására kínál alternatívát. Mivel az épületbe nincs bekötve
a gáz, nem lehet kondenzációs kazánt alkalmazni, a villanykazán pedig nem költséghatékony. A
hőszivattyú további előnye, hogy az üzemeltetéséhez szükséges villamos energia kedvezőbb tarifák
szerint vehető igénybe, emiatt lehet kifizetődő a működtetése. A fűtési célú energiaigény a
villanykazán éves működéséből számítható (a villanykazán 15 kW teljesítményű és 2 órát működik egy
nap):
𝑊ℎ
30000
∙ 365 𝑛𝑎𝑝 = 10950 𝑘𝑊ℎ
𝑛𝑎𝑝
Ez az aktuális, kb. 38 Ft-os lakossági energiaárral (villanyszámlák alapján) felszorozva:
10950 𝑘𝑊ℎ ∙ 38

𝐹𝑡
= 416100 𝐹𝑡
𝑘𝑊ℎ

fűtési költséget jelent egy évben.
A hőszivattyú esetében ugyanekkora hőteljesítmény leadásához ennél kevesebb villamos
energia szükséges. Az interneten konkrétan erre a 15 kW-os fűtőteljesítményre kerestünk (mint a
villanykazán esetében). A Samsung oldalán [7] egy 16 kW fűtőteljesítményűt találtunk, ami mindössze
6 kW (névleges) teljesítményt vesz fel a villamos hálózatból. Amennyiben feltételezzük, hogy
ugyanannyit működtetjük a hőszivattyút, mint korábban a villanykazánt (a kicsit nagyobb
fűtőteljesítmény miatt kevesebb idő is elég lenne ugyanakkora hőmérséklet előállításához), akkor a
következő számítás adódik az éves energiaigényre:
6000 𝑊 ∙ 2

ℎ
∙ 365 𝑛𝑎𝑝 = 4380 𝑘𝑊ℎ
𝑛𝑎𝑝

Ez a szám már önmagában kevesebb, tehát az üzemeltetési költsége még ugyanakkora
áramárral is jóval kedvezőbb lenne, de mivel a hőszivattyúkra az energiaszolgáltatóknál a H-tarifa
vonatkozik, ami körülbelül fele a normál árszabásnak (az ELMŰ, E.ON és ÉMÁSZ 2016-os lakossági
tarifaadatai alapján átlagosan 23 Ft/kWh az a hőszivattyú által felvett energia ára), így az éves költség:
4380 𝑘𝑊ℎ ∙ 23

𝐹𝑡
= 100740 𝐹𝑡
𝑘𝑊ℎ

Ez egy évben 416 100 Ft – 100 740 Ft = 315 360 Ft megtakarítást jelent. Ha számításba vesszük
a hőszivattyúrendszer árát [8] (2 millió forinttal számolva), ehhez hozzáadva a telepítés költségét
(amely körülbelül 1 millió forintra tehető) ki lehet számolni az egész rendszer megtérülési idejét (a
gazdasági helyzet változatlansága mellett).
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3000000 𝐹𝑡
= 9,51 é𝑣
𝐹𝑡
315360
é𝑣
A különböző épületfelújítási beruházásokhoz igényelhető állami támogatások sokszor a
hőszivattyúra is érvényesek, de már az áramszolgáltató által biztosított csökkentett energiaár is
jelentős támogatásnak számít.

Napelemes megoldás
A napelemek a napsugárzásból közvetlenül elektromos energiát állítanak elő. Amennyiben
tudjuk, hogy mekkora teljesítményű napelemeket alkalmazunk, könnyedén kiszámolható a
megtakarítás, abból adódóan pedig a beruházás megtérülési ideje.
Az épületnek van meglévő villamos csatlakozása a hálózathoz, így a napelemes rendszert a
hálózatra csatlakoztatva érdemes üzemeltetni. Ezáltal a hálózat fog energiatárolóként működni:
amikor a napelemes rendszer többletenergiát termel, a hálózatba táplál, amikor a fogyasztás a
magasabb, a hálózatból vételez. Mivel éves szaldós elszámolás alkalmazható, a rendszert úgy érdemes
méretezni, hogy megközelítőleg az egy év alatt elfogyasztott energiamennyiséget termelje meg.
Ha a hőszivattyúval együtt alkalmazzuk a napelemeket, akkor az éves fogyasztás 13 692
kilowattóra. Ha hőszivattyú nélkül, akkor 20 262 kilowattóra. Egy egyszerű internetes kalkulátort [9]
alkalmazva kiszámolható, hogy a két esetben mekkora napelemes rendszert kell telepíteni. E kalkulátor
használatának egyik nagyon előnyös tulajdonsága, hogy az épület földrajzi elhelyezkedését is
figyelembe veszi és a veszteségekkel is számol. A szükséges adatok megadása után a hőszivattyús
esetre 13 kWp-es, míg a hőszivattyú nélküli esetre 19,3 kWp-es rendszer telepítése javasolt. Az éves
szaldós elszámolás miatt a fenti két esetben nem keletkezik villanyszámla (közel nulla a teljes évre).
Tehát az aktuális, kb. 38 Ft/kWh energiaárral számolva (az épület villanyszámlái alapján) a hőszivattyús
esetben egy évben ennyi megtakarítást jelent:
13692 𝑘𝑊ℎ ∙ 38

𝐹𝑡
= 520296 𝐹𝑡
𝑘𝑊ℎ

míg a hőszivattyú nélküli esetben egy évben ennyi megtakarítást jelent:
20262 𝑘𝑊ℎ ∙ 38

𝐹𝑡
= 769956 𝐹𝑡
𝑘𝑊ℎ

Figyelembe véve a napelemes rendszer kiépítési költségét, amely mindent összevetve a hőszivattyús
esetben 3 700 000 [10], míg a hőszivattyú nélküli esetben 5 350 000 forint, megkapjuk a napelemes
beruházás megtérülési idejét, hőszivattyús esetben:
3700000 𝐹𝑡
= 7,11 é𝑣
𝐹𝑡
520296
é𝑣
hőszivattyú nélküli esetben pedig:
5350000𝐹𝑡
= 6,95 é𝑣
𝐹𝑡
769956
é𝑣
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Ahogyan az 1. táblázatból látszik, az épületnek rendkívül nagy az energiaigénye, egy szélsőséges esetről
beszéltünk, emiatt lehet ennyire kedvező a megtérülési ideje. Továbbá jelen esetben nem számoltunk
az esetleges meghibásodással, rendkívüli időjárási helyzetekkel, a napelem degradációjával, stb. Ha
figyelembe vesszük, hogy a legtöbb napelemet árusító cég 10–12 év garanciát vállal a napelemre, ez
egy rendkívül jó ajánlatnak tűnik.
Összességében elmondható, hogy a szcenárióvizsgálat és a megtérülési számítások
alátámasztották, hogy ezeket a rendszereket akár önmagukban, akár egymással kombinálva
megvalósítva jobb energiahatékonyságot érhetünk el amellett, hogy a kiadásaink is mérséklődnek, így
a rezsiköltségeink tényleg csökkenhetnek.

Szerző: Szekfű András Dávid
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