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1. Bevezetés 

1.1. A kutatási probléma felvázolása 

Egyre többet foglalkozunk a megújuló energiaforrások, így pl. a biomassza-, nap-, geo-

termikus-, szél-, és vízenergia felhasználásával. A fosszilis források végesek, ezért az ún. 

zöldenergia kihasználása döntő szerepbe kerül a jövő energiaforrása tervezésekor. Kutatások 

szerint a Föld még hatalmas készleteket rejt, de ennek jó része „elméleti olaj”, mert bizonyta-

lan helyeken van: pl. tengeralatti lelőhelyen, vagy mélyen az Arktisz jege alatt található, to-

vábbá a harmadik világ országaiban, ahol mindennapos veszélyt jelent a polgárháború, terror-

támadás, szabotázs. Mindez azt jelenti, hogy rövidtávon még biztosan fogunk rendelkezni 

kellő mennyiségű nyersolajjal és földgázzal, de a könnyen kitermelhető mennyiség fokozato-

san csökken. A nehezen megtalálható és kitermelhető szénhidrogén nemcsak áremelkedések-

hez, hanem erős áringadozásokhoz is vezet, ami miatt még nehezebben lehet majd megjósol-

ni, meddig is tart ki a kitermelhető készlet és kik lesznek azok, akik számára az elérhető lesz. 

Jóllehet a palagáz-, és olaj bámulatos gyorsasággal hosszú távon is óriási ígéretté, a zöldener-

giák versenytársává látszik válni, a nem szokványos kitermelési technológiáik komoly ve-

szélyt jelentenek a környezetre. E körülmények fokozott figyelmet indokolnak a megújuló 

energiák kiaknázási lehetőségeit kutató szakemberek munkájában. 

 

Az olcsó energiahordozókra épülő gazdaság időszakának végével, és az éghajlatváltozást elő-

idéző hatótényezők csökkentésére irányuló erőfeszítések következtében a XXI. században a 

környezeti elemek és természeti erőforrások: a talaj, a víz, a levegő minősége, az energia, 

valamint az ezekhez való hozzáférés lesz a legfontosabb kérdés. Ebből adódóan, egy olyan 

geopolitikai és természeti adottságokkal rendelkező ország, mint hazánk sikere jelentős mér-

tékben függ attól, hogy a hagyományos energiahordozókra épített gazdasági modellt hogyan 

tudja egy alternatív energia-gazdálkodási modellel felváltani. Döntő kérdés az is, hogy a fel-

váltani kívánt modellből származtatható externális hatásokat (importfüggőség, ellátásbizton-

ság, energiaszegénység) hogyan tudja csökkenteni, pozitív előjelűvé alakítani, miközben 

egyensúlyra törekszik a környezeti elemek és rendszerek által nyújtott szolgáltatások igény-

bevétele és a fejlődési igények kielégítése között.  
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3. Javaslatok 

Megújuló energiák lokális alkalmazása 

Mivel a hazai energiafelhasználás jelentős része épületek fűtését és hűtését szolgálja, meghatározó 

lehet az energiagazdálkodásban az épületenergetikai optimalizáció. Ezen a területen összefonódva, 

mintegy mellékhatásként több cél is megvalósulhat: 

• Csökkenteni kell az energiafelhasználást – mert a legnagyobb mértékben környezetbarát 

energia a fel nem használt energia. 

• Növelni kell az energiamixben a megújulók arányát. 

• Csökkenteni kell a CO2 kibocsátást. 

 

Az esettanulmányként megvizsgált épület energetikai tanúsítványát elkészítve meghatároztam az 

épület fűtési energiaigényét. Megvizsgáltam a különböző fűtési épületgépészeti megoldások esetén 

jelentkező fűtési költségeket. Az eredményekből kitűnt, hogy az épületgépészet korszerűsítése lega-

lább olyan fontos, mint az épület külső burok hőszigetelése. Emiatt bizonyítható, hogy a rendelkezés-

re álló megújuló energiák közül a földhő, a napenergia, a biomassza alkalmazása helyben célszerű. 

A leírtak alapján megállapítható, hogy az energiafelhasználási szokásainkban gyökeres változások várhatók a 

közeli jövőben. A leginkább környezetbarátnak minősíthető energia a fel nem használt energia, ezért mindent 

meg kell tennünk annak érdekében, hogy elsősorban csökkentsük az energiafelhasználás mértékét, másrészt a 

felhasználást minél nagyobb arányban igyekezzünk megújuló energiaforrásokból biztosítani. A megújuló for-

rásokról sokat beszélünk, de a lehetőségekhez képest kevés eredményről tudunk beszámolni. Ennek okai több-

tényezős, szerteágazó ok-okozat kapcsolatokra, ipari-, politikai-, lobbyérdekeket kiszolgáló szabályozókra 

vezethetők vissza. Átfogó (kontinens-szintű, EU ill. országos) tanulmányok már készültek, de a megvalósítha-

tóságot vagy megvalósulást elemző vizsgálat még kevés. A megújuló energia felhasználásának megvalósítha-

tóságát, beleértve a tárolható energia hasznosítását is, szükség volna kistérségi, települési, sőt esetenként 

konkrét épület szintjére lebontva tanulmányozni, mert egyre inkább az tűnik valószínűnek, hogy az alulról 

építkező kezdeményezések fognak utat törni, amelyek megvalósításához a környezeti és gazdasági feltételeket 

és követelményeket , kritériumokat tárgyszerűen bemutató, ezért valamennyi érintett szakma számára elfo-

gadható elemző rendszer összeállítása és alkalmazásba vétele szükséges. 

A bemutatott szakértői rendszer alapjait jelentő vizsgálati és demonstrációs módszer típusait javaslom tovább-

fejleszteni a hazai szóbajöhető területek sokrétű sajátosságaira, valamint az életciklus elemzések gyakoribb 

alkalmazását döntés-előkészítéseknél. Az elkészített modell alkalmassá válhat a projektelőkészítések során a 

NIMBY-szindróma miatti ellenállás gyengítésére. 
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1.2. Kutatási célkitűzések 

Kutatásom célja a magyar viszonyok között kiaknázható megújuló energiák felhasználható-

ságnak átfogó vizsgálata, az energiafelhasználás összetett hatásainak bemutatása, valamint 

egy olyan vizsgálati módszer kidolgozása, amellyel egy adott helyszínen a megújuló energia 

használatok környezetre gyakorolt hatásainak elemzése elvégezhető.  

Számos kutatás foglalkozik a megújuló energiák, rendszerek termeléstervezési, ütemezési 

kérdéseivel. Ellátási lánc szinten is kutatják az egyes energiatermelési stratégiák alkalmazásá-

nak hatásait. Aránylag kevés azon kutatások száma, melyek azt vizsgálják, hogy a megújuló 

energiák egy-egy típusának kiemelt alkalmazása milyen összetett hatást gyakorol a környezet-

re. 

A célom olyan módszer kidolgozása volt, amely segít feltárni a rendszerek összefüggéseit és 

képes a döntés-előkészítés támogatására. Ehhez nyújtott bázist kutatóhelyem, a Széchenyi 

István Egyetem Környezetmérnöki Tanszéke. A tanszék kutatásainak a környezetelemzés az 

egyik fő profilja. 

 

1.3. A kutatás során alkalmazott módszerek 

A kutatáshoz áttekintettem a téma nemzetközi és hazai szakirodalmát. Megismertem a meg-

újuló energia ipar különböző területeit, konferenciákon vettem részt, helyszíni bejárásokon és 

kivitelezéseken voltam jelen. Környezetvédelmi tervezőként, szakértőként részt vettem meg-

újuló energia hasznosítási projektek környezetvédelmi tanulmányainak készítésében, lehető-

séget kaptam a projektek áttekintésére az előkészítéstől a kivitelezésen át az üzemeltetésig.  

Elemeztem a hazai megújuló energiaforrások különböző típusaihoz tartozó lehetőségeket. 

Esettanulmányként megvizsgáltam egy családi ház energiagazdálkodását, korszerűsítési lehe-

tőségét és annak hatásait.  

A megújuló energiaforrás hasznosítási lehetőségeket csoportosítottam egyrészt helyi – döntő-

en épületek fűtési és hűtési igényeit kiszolgáló, másrészt villamos-energia rendszerbe juttatha-

tó, vagy – megfelelő csatlakozási lehetőség hiányában - tárolható típusokra. 

A tárolható energiák alkalmazásának összetett, környezeti elemekre, gazdasági és társadalmi 

szempontokra gyakorolt hatásának demonstrálására módszert dolgoztam ki. 
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2. Az értekezés téziseinek összefoglalása 

A kutatásom során feldolgoztam a megújuló energiaforrások elméleti és technológiai kérdése-

ivel foglalkozó szakirodalmat, tanulmányoztam az elmúlt évek megújuló energia projektjeit, 

valamint a hidrogéngazdaság irányába mutató fejlesztési javaslatokat, hazai és nemzetközi 

kutatásokat. Ezek értékelése alapján a következő téziseket fogalmaztam meg: 

1. tézis 

Globális környezeti okokból az energetikai rendszerekben a megújuló energiák arányát nö-

velni, típusait csoportosítani szükséges abból a szempontból, hogy mi a felhasználás célszerű 

helye és módja. A hazai megújuló energiaforrások (napenergia, biomassza energia, geotermi-

kus energia, szélenergia, vízenergia) túlnyomó része hőenergia-hasznosításra alkalmazható, 

ezért helyben, épületenergetikai területen célszerű hasznosítani. A tárolható megújuló energi-

ák arányát és lehetőségét is növelni szükséges. 

A hazai megújuló energia hasznosításban naperőmű létesítésre van ugyan példa, de a beruhá-

zás magas megtérülési ideje miatt nem lesz gyakori. A napelemek, napkollektorok alkalmazá-

sának kézenfekvő lehetősége a kisebb épülettömegű épületek ellátása. Családi házak tetőfelü-

lete elegendő ahhoz, hogy számottevő energiát termeljen vagy melegvizet állítson elő az épü-

let ellátásához, de pl. magasházak esetén már nem áll rendelkezésre elegendő hely minden 

lakás ellátását biztosító napelemek, vagy napkollektorok elhelyezéséhez. 

A biomassza energia használata döntően a falvak lehetősége, ahol rendelkezésre áll a termőte-

rület, valamint a nem tömbösített építésmód az egyedi fűtések alkalmazásának kedvez. A 

meglévő épületekben azonban nem minden esetben található megfelelő méretű, alkalmasan 

kiépített kazánház, vagy a szükséges átalakítás utólag nem kivitelezhető. Ezzel együtt el-

mondható, hogy a falusias beépítés esetén az egyedi, megújulókra alapozott fűtés eredménye-

sen kialakítható. Megfontolandó a kistelepülések központosított biomassza alapú távfűtésének 

kiépítése, kisebb központosítással súlypontba helyezett hőközpontok létesítése. A biomassza 

felhasználásnak elsősorban a hulladékként keletkező (mezőgazdasági, kommunális szilárd és 

folyékony) biomasszára érdemes irányulnia. 

A geotermikus energia egyik fajtája a földhő, ennek hasznosítására víz-víz hőszivattyúval sok 

alkalmas hely áll rendelkezésre, különösen a cca. 100 m mélyre telepíthető talajszondák al-

kalmazásával. A rendszer különösen alkalmas családi házas, de akár tömbösített építésmód-

ban épített épületek fűtésének kiszolgálására. A termálvíz hőhasznosítás a magas kútkiképzési 
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Alapállapot – A hatásviselők kapcsolati hálózata 

 
 

 
Alapállapot – A hatótényezők kapcsolati hálózata [2–2. ábra] 

 
 

HATÁSVISELŐK 
jel elem 
1. élővilág 
2. víz 
3. táj 
4. talaj 
5. üzemelés 
6. beruházás 
7. ext. beruházás 

FOLYAMATOK 
jel elem 
8. 
 

elektromos energiatermelés hálózatra 

9. elektromos energiatermelés + akkumulátoros 
tárolás sziget üzemben 

10. elektromos energiatermelés + hidrogén ter-
melés és tárolás sziget üzemben 

11. elektromos energiatermelés + szivattyús 
tározó 

JELMAGYARÁZAT 

Kék szín  – pozitív hatás 

Piros szín  – negatív hatás 

Vonalvastagság  – hatás erőssége 

Static  - nyugvó 

Active..- működő 

Passive  - érdektelen 
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hatótényező hatás tárgya súly érték megjegyzés 

talaj élővilág 1 +3 a talaj élő közege az élővilágnak 

víz 1 +3 a talaj minősége és állapota hatást gyakorol a vízminőségre 
és a vízkészletre 

táj 1 +3 a talaj minősége és állapota a táj meghatározó eleme 

üzemelés 1 0 kis hatást fejt ki 

beruházás 1 -1 a talajviszonyok meghatározzák az építési technológiát 

ext. beruházás 1 -1 a talaj megóvása költséget jelent 

üzemelés élővilág 1 -2 általában zavaró hatású, de más fajokat vonzhat 

víz 1 -1 szennyeződésveszélyt jelenthet 

táj 1 -2 általában megváltozik az épített környezet más, mint a 
természet 

talaj 1 0 semleges 

beruházás 1 0 semleges 

ext. beruházás 1 0 semleges 

beruházás élővilág 1 -2 általában élőhelyet szüntet meg, de újakat is kialakíthat 

víz 1 0 javíthat is, ronthat is a természetes állapotokon 

táj 1 -1 általában kismértékben ront a táj képi elemein, de javíthat 
is az épített környezet 

talaj 1 -2 az építéskori taposás elkerülhetetlen 

üzemelés 1 +3 az üzemeltetés feltétele a beruházás befejezése 

ext. beruházás 1 +3 az ext. beruházások kihasználtsága javul 

ext. beruházás élővilág 1 -2 zavaró hatású lehet 

víz 1 -1 a vizek állapotában kissé negatív hatásokat okozhat 

táj 1 -2 általában megváltozik az épített környezet más, mint a 
természet 

talaj 1 -2 az építéskori taposás elkerülhetetlen 

üzemelés 1 +3 az üzemeltetés feltétele a beruházás befejezése 

beruházás 1 +3 az ext. beruházások megléte ösztönzi a további beruházást 

 
Hatások értékeinek felvétele [2–1. ábra] 
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költségek miatt (100 MFt/kút nagyságrend) nem terjed el, alkalmazása inkább közösségi für-

dő célú, vagy mezőgazdasági hasznosítás területein fordul elő. Az alkalmazási lehetőségeket 

tovább rontja a termálvíz hőhasznosítás utáni visszasajtolási kötelezettsége. 

A helyben rendelkezésre álló megújuló energiák (pl. földhő, napenergia, biomassza) alkalma-

zása hűtés-fűtés céljára jelentősen csökkentheti az energiaköltségeket, ezért alkalmazása java-

solt. Megújuló energiák alkalmazásával csökken továbbá a CO2 kibocsátás is, valamint a helyi 

energiaforrás kevésbé tesz kiszolgáltatottá a szolgáltatás biztonság tekintetében. 

A szélenergia hasznosításakor – mivel a kiaknázásához alkalmas létesítmény a családi, kiskö-

zösségi igényeket messze meghaladó, nagyobb teljesítményeket jelent, valamint a szélerőmű 

a lakott területtől távol építhető – a hálózatra kapcsolt üzemelés a leggazdaságosabb. Hálózat-

ra kapcsolhatóság hiányában célszerű lenne a villamos energia helyi tárolása szivattyús táro-

zókban ill. akkumulátorokban, később, a technológia fejlődésével esetleg hidrogén formájá-

ban. 

A vízenergia hasznosítások esetén, mivel általában ez is nagyobb teljesítményeket jelent, a 

szélerőművekkel azonos hasznosítások lehetnek célszerűek. 

 

2. tézis 

Magyarországon az egyik legnagyobb primer energiafelhasználás (cca. 40%) az épületek 

fűtési ill. hűtési igényét szolgálja, miközben az energiamérlegben cca. 60% import.  

A hazai megújuló energiaforrásokból történő hőenergia helyi épületenergetikai hasznosítása 

tehát egyidejűleg csökkenti az importfüggőséget, az energiaigényt és a környezeti emissziót. 

A fenntartható fejlődés célja a jelen szükségleteinek kielégítése a jövő nemzedékek szükségle-

tei kielégítésének veszélyeztetése nélkül. A fenntartható fejlődés érdekében meg kell teremte-

ni a harmóniát a természeti és az épített környezet megóvását, a jelentős piaci zavarok nélkül 

fejlődő gazdaság érdekeit, és a társadalom tagjainak szociális biztonságát szolgáló, rövidtávon 

egymással ellentétben álló politikák között. 

 

A fenntartható fejlődés környezet- és természetvédelmi illetve gazdasági céljait tehát egymás-

sal összehangolva, a társadalom együttműködésével kell megvalósítani.  
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Ezen a pilléren belül a következő részterületek kerültek meghatározásra, a fenntarthatósági 

elvek szerinti prioritási sorrendben: 

• az energiafelhasználás csökkentése (energiatakarékosság, az energiatermelés hatásfo-

kának javítása, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése), 

• a megújuló energiaforrások arányának növelése, 

• a biológiai sokszínűség megőrzésével összeegyeztethető energiapolitika kialakítása, 

• környezet- és természetbarát technológiák fokozatos bevezetése.  

 

Magyarország energiaellátásában meghatározó az import magas részaránya. A hazai termelés 

a kőolajszükséglet ötödét, a földgázfogyasztás hatodát fedezi, és az ismert, valamint a várható 

készletadatok ezen arányok további csökkenését valószínűsítik. Megkerülhetetlen a kőolaj- és 

földgáztermelés meghatározó térségeiben és a szállítási útvonalakon tapasztalható gazdasági 

és politikai helyzet figyelembevétele az energetikai döntéseknél. Számítani kell arra, hogy a 

nemzetközi piacokon az energiaigény folyamatosan nő, az energiaforrásokért biztonságpoliti-

kai kérdéseket is felvető globális verseny zajlik, a kőolaj és a földgáz folyamatos beszerzése 

megnehezül, a hiány kockázata nő, ami az árakra is azonnal kihat. Biztonságpolitikai kocká-

zatokat is felvet, hogy a szénhidrogén-ellátási források koncentráltak, a potenciális ellátó tér-

ségek száma csekély. 

A világpiaci energiaárak növekvő tendenciája hosszú távon is folytatódik. Az energia - főleg a 

kőolaj és a földgáz - világpiaci ára egyes gyorsan növekedő ázsiai országok rohamos kereslet-

bővülése miatt egy-két év alatt megduplázódott és még tovább drágulhat a kitermelési költsé-

gek növekedése és különböző politikai események miatt. Az ellátás biztonságának növelése 

jelentős befektetéseket (új forrás és hálózati kapacitások, biztonsági készletek) igényel, ame-

lyek tovább növelik a fogyasztók energiaköltségeit. 

A környezet- és természetvédelmi illetve klímapolitikai követelmények további szigorodása 

kihat az energetika működési kereteire. A következő negyedszázadban a környezet megóvása, 

a szennyezés csökkentése megkerülhetetlen kényszerré válik. Az energetikával kapcsolatos 

döntéseket annak tudatában kell meghozni, hogy a környezet- és természetvédelmi illetve 

klímapolitikai előírások szigorodni fognak. Az energiaellátás és az energiafelhasználás jelen-

tős környezeti hatásokkal jár, a hatások mérséklése az energiapolitika egyik kulcskérdése.  
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hatótényező hatás tárgya súly érték megjegyzés 

beruházás élővilág 1 -2 általában élőhelyet szüntet meg, de újakat is kialakíthat 

víz 1 0 javíthat is, ronthat is a természetes állapotokon 

táj 1 -1 általában kismértékben ront a táj képi elemein, de javíthat 
is az épített környezet 

talaj 1 -2 az építéskori taposás elkerülhetetlen 

üzemelés 1 +3 az üzemeltetés feltétele a beruházás befejezése 

ext. beruházás 1 +3 az ext. beruházások kihasználtsága javul 

ext. beruházás élővilág 1 -2 zavaró hatású lehet 

víz 1 -1 a vizek állapotában kissé negatív hatásokat okozhat 

táj 1 -2 általában megváltozik az épített környezet más, mint a 
természet 

talaj 1 -2 az építéskori taposás elkerülhetetlen 

üzemelés 1 +3 az üzemeltetés feltétele a beruházás befejezése 

beruházás 1 +3 az ext. beruházások megléte ösztönzi a további beruházást 

élővilág víz 1 +3 az élővilág javít a vizek természetes megjelenésén 

táj 1 +3 az élővilág tartozéka a tájnak 

talaj 1 +2 a növények többnyire védik a talajt  

üzemelés 1 -2 az élővilág megóvása üzemeltetési feladatot is jelent 

beruházás 1 -2 az élővilág megóvása a beruházás költségeit növeli 

ext. beruházás 1 -2 az élővilág megóvása az ext. beruházás költségeit növeli 

víz élővilág 1 +3 a víz kell az élővilág létezéséhez 

táj 1 +3 a vizek tartozékai a tájnak 

talaj 1 +2 a víz a talajban életfeltétel, de rombolhat is 

üzemelés 1 +1 a víz alapfeltétele az üzemelésnek, közeg, de károkat is 
okozhat 

beruházás 1 +1 a vizek megóvása a beruházás költségeit növeli, da alap-
anyag is 

ext. beruházás 1 -1 a vizek megóvása az ext. beruházás költségeit növeli 

táj élővilág 1 +3 a táj az élővilág élőhelye 

víz 1 +3 a táj a vizeket is tartalmazza 

talaj 1 +3 a táj meghatározza a talajokat és fordítva 

üzemelés 1 -2 a táj értékeinek megóvása üzemeltetési feladatot is jelent 

beruházás 1 -3 a táj értékeinek megóvása a beruházás költségeit növeli 

ext. beruházás 1 -3 a táj értékeinek megóvása az ext. beruházás költségeit 
növeli 
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HATÁSOK ÉRTÉKEINEK FELVÉTELE 

hatótényező hatás tárgya súly érték megjegyzés 

élővilág víz 1 +3 az élővilág javít a vizek természetes megjelenésén 

táj 1 +3 az élővilág tartozéka a tájnak 

talaj 1 +2 a növények többnyire védik a talajt 

üzemelés 1 -2 az élővilág megóvása üzemeltetési feladatot is jelent 

beruházás 1 -2 az élővilág megóvása a beruházás költségeit növeli 

ext. beruházás 1 -2 az élővilág megóvása az ext. beruházás költségeit növeli 

víz élővilág 1 +3 a víz kell az élővilág létezéséhez 

táj 1 +3 a vizek tartozékai a tájnak 

talaj 1 +2 a víz a talajban életfeltétel, de rombolhat is 

üzemelés 1 +1 a víz alapfeltétele az üzemelésnek, közeg, de károkat is 
okozhat 

beruházás 1 +1 a vizek megóvása a beruházás költségeit növeli, de alap-
anyag is 

ext. beruházás 1 -1 a vizek megóvása az ext. beruházás költségeit növeli 

táj élővilág 1 +3 a táj az élővilág élőhelye 

víz 1 +3 a táj a vizeket is tartalmazza 

talaj 1 +3 a táj meghatározza a talajokat és fordítva 

üzemelés 1 -2 a táj értékeinek megóvása üzemeltetési feladatot is jelent 

beruházás 1 -3 a táj értékeinek megóvása a beruházás költségeit növeli 

ext. beruházás 1 -3 a táj értékeinek megóvása az ext. beruházás költségeit 
növeli 

talaj élővilág 1 +3 a talaj élő közege az élővilágnak 

víz 1 +3 a talaj minősége és állapota hatást gyakorol a vízminőségre 
és a vízkészletre 

táj 1 +3 a talaj minősége és állapota a táj meghatározó eleme 

üzemelés 1 0 kis hatást fejt ki 

beruházás 1 -1 a talajviszonyok meghatározzák az építési technológiát 

ext. beruházás 1 -1 a talaj megóvása költséget jelent 

üzemelés élővilág 1 -2 általában zavaró hatású, de más fajokat vonzhat 

víz 1 -1 szennyeződésveszélyt jelenthet 

táj 1 -2 általában megváltozik az épített környezet más, mint a 
természet 

talaj 1 0 semleges 

beruházás 1 0 semleges 

ext. beruházás 1 0 semleges 
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A közüzemi rendszerekből igényelt energia csökkentése érdekében a helyben alkalmazható 

megújuló energiaforrások széles tárháza áll rendelkezésre. A megújulók alkalmazása minden 

esetben kisebb emisszióval jár, mint bármilyen más energia felhasználása.  

Mivel a rendelkezésre álló megújuló energiaforrások jelentős – és megújuló – készletet képvi-

selnek, ezért alkalmazásuk az importfüggőség (főleg földgáz ill. villamos energia) törvénysze-

rű csökkentését eredményezi. (A Jevons-paradoxon ezt a feltételezést részben tompítja, de 

valószínűsíthetően a helyi energiaforrások alkalmazása minden szempontból előnyös hatáso-

kat vonz.) 

 

3. tézis 

A mai struktúrában a meglévő épületállomány korszerűsítésével érhető el legjobb hatékony-

sággal energia-megtakarítás. Ehhez olyan épületgépészetet célszerű beépíteni és használni, 

amely a legnagyobb mértékben megújuló (hő)energia forrásokat használ fel.  

Az új épületenergetikai szabályozás (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai 

jellemzőinek meghatározásáról) az építész tervezők számára az építési engedélyezési terv 

elkészítésében jelentős változást hozott. A hőtechnikai számítást új alapokon, egy 3+1 köve-

telményszintnek történő megfelelés bizonyításával kell elkészíteni. 

A tervezőnek számítással kell igazolnia, hogy a tervezett épület fűtött terét határoló szerkeze-

tek átlagos hőátbocsátási tényezői, a fűtött épület fajlagos hővesztesége, valamint az épület 

üzemeltetésétől is (épületgépészettől) függő ún. összesített energetikai jellemzője az előírt ill. 

számítással meghatározott határértékeket nem haladja meg. Ellenőrizni kell ezen túlmenően 

az épület nyári túlmelegedésének kockázatát is.  

Az elvégzett esettanulmányban bemutattam, hogy az épületgépészeti megoldások nagy hatást 

gyakorolnak a fűtési költségek alakulására. Az épület energetikai jellemzőit a hatályos, 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint ellenőriztem, és összehasonlítottam az eredményeket 

az építés idején érvényes előírásokkal. 
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7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján MSZ 04-140/2:1991 szabvány alapján 

Alkalmazott 
hőszigetelés 
vastagsága            

v (cm) 

Az épület fajla-
gos primer 

energia- 
fogyasztása                          

P (kWh/m²a) 

Összesített 
energetikai 
jellemző a 

követelmény-
érték százalé-

kában 

Energetikai 
minőség sze-
rinti besorolás 

Az épület 
fajlagos 

hőátbocsátási 
tényezője                                                      

k (W/m²K) 

Összesített 
energetikai 
jellemző a 

követelmény-
érték százalé-

kában 

Energetikai minőség 
szerinti megfelelőség 

0 cm 310.22 134.88% E 0.56 27.81% MEGFELEL 

6 cm 212.75 92.50% B 0.47 23.68% MEGFELEL 

10 cm 191.07 83.07% B 0.45 22.37% MEGFELEL 

14 cm 182.75 79.46% B 0.43 21.51% MEGFELEL 

16 cm 179.88 78.21% B 0.42 21.19% MEGFELEL 

20 cm 175.61 76.35% B 0.41 20.67% MEGFELEL 

Az épület hőtechnikai megfelelőségének összehasonlítása [6-1. táblázat] 

 

 

Különböző fűtési módok éves költségei a hőszigetelés vastagsága függvényében [6.3. ábra] 
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Ez a megújuló energiatermelési lehetőség nem hagyható figyelmen kívül az EU felé tett ún. 20-20-20 

(2020-ra 20% energiafelhasználás csökkentés, valamint 20 % megújuló alkalmazás az energiamixben) 

megvalósíthatósága szempontjából, ezért akár hidrogéntechnológiák alkalmazása irányába, akár az új 

akkumulátorfejlesztések ígéretes alkalmazhatósága miatt az akkumulátoros tárolás és csúcs idején 

kisütés, vagy a feltételek megléte esetén a szivattyús tározók létesítésének megfontolása javasolt. A 

döntéselőkészítést segítő modell továbbfejleszthető a komplex hatások bemutatására, szakértői rend-

szer alkalmazása mellett. Erre modellt dolgoztam ki. 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSAI 

- SZÉLENERGIA TERMELÉS HÁLÓZATON ILL. ENERGIATÁROLÁSSAL - 

 
A modellben alkalmazott jelölések: 
 
sorszám elem 

1. élővilág 

2. víz 

3. táj 

4. talaj 

5. üzemelés 

6. beruházás 

7. ext. beruházás 

8. elektromos energiatermelés hálózatra 

9. elektromos energiatermelés + akkumulátoros tárolás sziget üzemben 

10. elektromos energiatermelés + hidrogén termelés és tárolás sziget üzemben 

11. elektromos energiatermelés + szivattyús tározó 
 
A szakértői modell adatbevitele során szakértő végzi el a súlyozást, a szempontok osztályozá-
sát, ahol lehetőség szerint minél több szempont figyelembe vétele mellett rangsorol.  
 
Szakértői előkészítés során a hatások osztályozása: 

-3 és +3  közötti skálán (-3= jelentős rontó hatás, +3 = jelentős javító hatás) 
 
A súlyozás egy lehetőség a különböző szempontok fokozottan figyelembe vételére, ezzel le-
het differenciálni a különböző helyszíneken érvényesíteni kívánt szempontokat. 
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5. tézis 

A raktározható, szállítható megújuló energiaforrások nagyobb arányú hasznosítása – a helyben al-

kalmazható típusokhoz hasonlóan - célszerű lenne, amelyhez azonban a helyben alkalmazható meg-

újuló energiaforrásoktól eltérő megoldásokat szükséges elemezni. A megfelelő hasznosítási mód 

komplex környezeti és gazdasági vizsgálat alapján határozható meg. 

Az előzőekben bemutattam, hogy a megújuló energiaforrások többsége célszerűen helyben alkalmaz-

ható, kézenfekvő módon az épületek fűtésére-hűtésére. 

Van azonban olyan megújuló energiaforrás, amelyet helyben, mérete vagy elhelyezkedése, sajátossá-

gai miatt épületenergetikai célokra nem lehet, vagy nagyon nehézkes alkalmazni. 

Jelenleg jogszabályi akadálya van a folyami, síkvidéki vízerőművek építésének, de előállhat olyan 

helyzet, hogy a magyar szakaszon a Dunai hajózáshoz, mint az EU vízi szállítási főútvonalához a me-

rülési mélységek biztosítása miatt elengedhetetlenné válik vízlépcső építése. Ebben az esetben nyil-

vánvalóan erőmű is létesülne, amelynek éjszakai termelését raktározva növekedne a hatékonyság. 

A szélerőművek (szélparkok) elterjedését, a villamosenergia-termelésben való részesedését, a környe-

zetvédelmi szempontok mellett egyrészt a potenciális beruházókat helyzetbe hozó kötelező áramátvé-

teli szabályozás, másrészt a hálózat rendszerszabályozási rugalmatlansága határozza meg. A hálózat-

fejlesztés terhei alól nagy részben mentesülő beruházók kedvező helyzete óriási lobby-nyomásban 

jelentkezik. Az engedélyek kiadásának egyik legnagyobb akadálya a hálózatok nem megfelelő foga-

dóképessége, amely miatt a szélerőművek nem kapnak hálózati csatlakozási engedélyt, allokációt.  

A hálózat még 2020 körül sem tud 500 MW kapacitásnál többet felvenni. Mindezek figyelembevéte-

lével 2010-ig 300-450 GWh/év szélenergián alapuló villamosenergia-termelés épülhet ki, amely 2025-

re a szivattyús- tározó vízerőműrendszer, vagy szélenergia villamos hálózaton kívüli, sziget üzem-

módban kiépített erőművekkel végzett hidrogéntermelésre használata mellett 1100 GWh/évre bővül-

het.  

Liberalizált piaci körülmények között az optimális energiahordozó szerkezet elérésére, az ellátásbiz-

tonságot garantáló vezetékrendszerek és tárolók megvalósítására, termelő kapacitások fejlesztésére 

csak társasági döntések alapján van lehetőség, de az államnak is nagy szerepe van a megfelelő beruhá-

zási feltételek, ösztönző gazdasági környezet létrehozásával. Az árakat a piaci folyamatoknak kell 

kialakítaniuk, de az államnak a maga eszközeivel olyan befolyásolásra kell törekednie, ami az energia-

megtakarításra, az energiafogyasztás csökkentésére ösztönöz és árpolitikailag csökkenti a csúcsidejű 

fogyasztást. 
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Tartályos PB gáz kazán (padlófűtés) megtérülési ideje különböző hőszigetelés vastagságok mellett.  

(a bemutatott évek száma: 3) [6-4. ábra] 

 

 

Kedvezményes árammal működtetett víz-víz hőszivattyú megtérülési ideje különböző hőszigetelés vas-

tagságok mellett. (a bemutatott évek száma: 15) [6-5. ábra] 

Vizsgálatom során számos eltérő fűtési módot vizsgáltam. Földgázüzemű szőnyegégős kazán 

esetén külön vizsgáltam padlófűtés, radiátor alkalmazását, de kitértem kondenzációs kazán 

alkalmazására is. Ugyanilyen módon vizsgáltam tartályos PB gáz felhasználását. Ezt követően 

vizsgáltam fatüzelésű, faelgázosító és pellet tüzelésű kazán alkalmazását, valamint a távfűtés, 

elektromos hősugárzó és földgáz konvektor használatát. Hőszivattyúk esetében kitértem víz-

víz, talajhő-víz, levegő-víz és távozó levegő-víz rendszerű hőszivattyúkra, nappali és ked-

vezményes áram felhasználása mellett egyaránt. A megtérülési idők számolásában a diszkon-

tálás által képviselt jelentős bizonytalanságot nem vettem figyelembe, de ez a különböző vál-

tozatok összevetéséből származó következtetéseket nem befolyásolta. 
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A grafikonok elkészítése során elemeztem az épületet alapállapotként hőszigetelés nélkül, 

majd 6, 10, 14, 16, 20 cm kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával, és elkészítettem energetikai 

tanúsítványát.  

Jól leolvasható a grafikonokról, hogy a különböző vastagságú hőszigetelés alkalmazásával 

más-más épületgépészet mellett milyen megtérülési idővel számolhatunk. Továbbá az is jól 

látható a 4.7. ábrán, hogy a fűtési módoktól függetlenül a kiegészítő hőszigetelés vastagságá-

nak növelésével történő energia-megtakarítás intenzitása 6-8 cm körül csökken. A további 

hőszigetelés hasznos és bizonyára előbb-utóbb megtérül, de egyre hosszabb idő alatt. Termé-

szetesen költséges fűtési módok (tartályos PB gáz, elektromos hősugárzó) mellett a 8 cm vas-

tagságú hőszigetelés helyett akár 20 cm hőszigetelés alkalmazása a példában éves szinten akár 

150 000,- Ft megtakarítást jelenthet, míg kevésbé költséges (hőszivattyú) fűtési módok alkal-

mazásával ez a megtakarítás csak néhány tízezer Ft/év. 

A megtérülés nyilvánvalóan gyorsabb a magas költségű fűtésmódok (pl. tartályos PB gáz) 

esetében, de a hosszútávú üzemeltetési költségek kedvező alakulását a megújuló energiafor-

rások alkalmazása biztosítja. Ez az eredmény ösztönzi, hogy megvizsgáljuk a fűtés épületgé-

pészeti korszerűsítésével elérhető megtakarításokat. Egyetemünk közreműködésével erre ké-

szül a DenZero program. 

 

4. tézis 

Az építőipari szakemberek körében általánosan elfogadott, hogy a meglévő épületállomány korszerűsí-

tése, az épületszerkezetek, nyílászárók, csomópontok hőhídjainak megszüntetésével és a külső hőszige-

telés minél nagyobb vastagságú elkészítésével érhető el a legjobb energia-megtakarítás. Ez a feltétele-

zés azonban megvizsgálandó az épületek életciklus-elemzésével és költséghatékonyság szempontjából. 

A közel nulla energiaigényű épület: 

• energetikai teljesítménye magas – a honi terminológia szerint ez azt jelenti, hogy az 

épület veszteségei kicsik, az épület a nyereségáramokat jól hasznosítja, az épület a 

túlzott nyári felmelegedés ellen jól védett; ide érthető még az, hogy az épületgépészeti 

rendszerek jó hatásfokúak, segédenergia igényük csekély; 

• az energiaigény közel nulla, vagy nagyon alacsony – ez részben következik az előző 

pontból, de az előző pont helyett e pont alatt (is) lehet gondolni az épületgépészeti 

rendszerekre, ugyanakkor a mondat értelme vitatható, mert bár a fűtés, hűtés energia-
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igénye az észszerűség határáig (sőt azon túl is) csökkenthető, a melegvízellátás nettó 

energiaigénye nem korlátozható: valamennyi térfogatú és valamilyen hőmérsékletű 

melegvízre szükség van; 

• az energiaigényt (amely az előzőek szerint alacsony, de a melegvízellátás miatt egyál-

talán nem lehet közel nulla) nagyon jelentős mértékben megújuló energiaforrásokból 

kell fedezni (beleértve a megújuló forrásokból helyben vagy közelben kinyert energi-

át) – azaz bárminemű megújuló energiát. 

Új épületekre vonatkozóan minden bizonnyal szigorodó hőszigetelési szabványok jelennek 

meg a közeljövőben, ilyen a családi házakra vonatkozó elvárások között a passzívház. 

Az esettanulmányból megállapítható, hogy az épület gépészeti kialakítása nagyobb mértékben 

befolyásolja az éves fűtési költségek alakulását, mint a hőszigetelés megléte vagy vastagsága. 

Az épület külső hőszigetelésének optimalizálása az EnergOpt programmal elvégezhető, de 

legalább ilyen fontos az épületgépészeti rendszer felülvizsgálata, optimalizációja.  

A meglévő épületállomány korszerűsítésére az elvégzett családi ház esettanulmányon keresz-

tül láthatóvá tettem, hogy a közhiedelemmel ellentétben – korlátozott forrás esetén – nem 

feltétlenül az épület külső burok hőszigetelése a legcélszerűbb, vagyis a tézisben szerepeltetett 

feltételezés nem igazolható, sőt kijelenthető, hogy a legnagyobb hatékonyságú 

energiamegtakarítás az épületgépészet korszerűsítésével érhető el! A fűtés módja határozza 

meg a megtérülés hatékonyságát, ezért van magas létjogosultsága az elkezdődött DenZero 

projekt fejlesztésének. 

Egyetemünk, a Széchenyi István Egyetem a Debreceni Egyetemmel közösen a gépészeti be-

avatkozások hatásainak optimalizálását vizsgáló DenZero nevű szoftver kifejlesztésébe kez-

dett. A DenZero alkalmas lesz a korszerűsítésre választott épület gépészeti vizsgálatával elvé-

gezni azt a számítást, amely az EnergOpt szoftver épületburok hőszigetelés számításával 

együtt alkalmazva az épületet komplex egészként kezelve választ ad az alábbi kérdésre:  

Adott rendelkezésre álló keret, forrás esetén  

Milyen épületkorszerűsítést érdemes elvégezni ahhoz, hogy a legnagyobb hatékonyságot érjünk el, 

a leggyorsabb megtérülést kapjuk. (Hőszigetelés és épületgépészet együttes vizsgálatával, azaz 

EnergOpt + DENZero együtt) 

 

Egy célérték eléréséhez  

Milyen beruházást kell végrehajtani, amely a legkisebb költséget jelenti. (Pl. Hőszigetelés és/vagy 

épületgépészeti korszerűsítések)  




