
 1

           

                      

                                    
 

 

 

 

Megújuló energiaforrások 
felhasználása hétköznapjainkban 

 
Tanulmány megújuló energiaforrások felhasználásának bemutatására 

különféle kiindulási műszaki paraméterekkel 
 
 

 

 

 

 

MEGRENDELŐ:  

ZDRUŽENIE VEĽKÉ KAPUŠANY A OKOLIE 

 

VÁLLALKOZÓ: 

URD VÁROS- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ KFT 

 

 

 

2010 



 2

A megújuló energiaforrások kihasználása hétköznapjainkban  
 

Tanulmány megújuló energiaforrások felhasználásának bemutatására különféle kiindulási 

műszaki paraméterekkel 

 

1. Bevezetés.................................................................................................................................. 4 

2. Felmérés a létező lakóingatlanokról......................................................................................... 9 

2.1. Statisztikai adatok kiértékelése ....................................................................................... 10 

2.2. Egyedi állapotfelmérés szakember nélkül....................................................................... 14 

2.3. Energiatanúsítvány .......................................................................................................... 16 

3. Energiatakarékossági és környezetbarát életmód tippek........................................................ 21 

3.1. Energiatakarékosság........................................................................................................ 22 

3.1.1. Fűtés ......................................................................................................................... 22 

3.1.2. Légkondícionálás ..................................................................................................... 23 

3.1.3. Világítás ................................................................................................................... 24 

3.1.4. Sütés, főzés............................................................................................................... 26 

3.1.5. Hűtés, fagyasztás...................................................................................................... 27 

3.1.6. Mosás, szárítás ......................................................................................................... 27 

3.1.7. Egyéb elektromos berendezések .............................................................................. 28 

3.2. Víztakarékosság .............................................................................................................. 30 

3.2.1. Tippek a hétköznapokra ........................................................................................... 32 

3.2.2. Esővízgyűjtés ........................................................................................................... 33 

3.2.3. Szürkevíz hasznosítás: kevésbé szennyezett háztartási víz ismételt felhasználása.. 41 

3.3. Komposztálás .................................................................................................................. 47 

4. Megújuló energiaforrások felhasználása................................................................................ 53 

4.1. Keretfeltételek Szlovákiában........................................................................................... 53 

4.2. Természeti adottságok..................................................................................................... 64 

4.3. Különböző technológiai megoldások bemutatása ........................................................... 71 

4.3.1. Napenergia hasznosítás ............................................................................................ 73 

4.3.1.1. Passzív napenergia hasznosítás ......................................................................... 74 

4.3.1.2. Napfényvető, fénycsatorna................................................................................ 79 

4.3.1.3. Napkollektor...................................................................................................... 83 

4.3.1.4. Napelem .......................................................................................................... 102 



 3

4.3.2. Szélenergia ............................................................................................................. 115 

4.3.3. Biomassza hasznosítás ........................................................................................... 124 

4.3.3.1. Biogáz.............................................................................................................. 125 

4.3.2.2. Szilárd biomassza hasznosítása....................................................................... 130 

4.3.4. Geotermikus energia .............................................................................................. 148 

4.3.4.1. Áramfejlesztés................................................................................................. 149 

4.3.4.2. Közvetlen hőhasznosítás (pl.geotermikus közműrendszerek) ........................ 151 

4.3.4.3. Mezőgazdasági felhasználás ........................................................................... 152 

4.3.5. Hőszivattyú............................................................................................................. 153 

4.3.6. Légtechnika ............................................................................................................ 169 

4.3.6.1. Hulladékhő hasznosítás hővisszanyerős szellőzési rendszerrel ...................... 169 

4.3.6.2. Önszabályozó gépi szellőzési rendszer ........................................................... 175 

4.3.6.3. Földhőcserélő .................................................................................................. 177 

5. Minta projektek .................................................................................................................... 183 

5.1. Családi házak................................................................................................................. 184 

5.2. Többlakásos társasházak ............................................................................................... 188 

5.3. Panellakások.................................................................................................................. 192 

5.4. Intézményi épületek ...................................................................................................... 196 

Irodalomjegyzék....................................................................................................................... 214 

Függelék ................................................................................................................................... 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

1. Bevezetés 
 

A globális átlaghőmérséklet az elmúlt évtizedekben növekvő tendenciát mutat. Az IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change − Éghajlatváltozási Kormányközi Egyesület) 

szerint ez nagyrészt az emberi tevékenységnek köszönhető.  

 

Az üvegházhatás nem újkeletű jelenség, természetes körülmények közt, az ember 

környezetátalakító tevékenysége nélkül is megfigyelhető. A jelenség lényege a következő: a 

Napból jövő rövidhullámú sugárzás a földfelszínre érve felmelegíti azt, majd az energiát a Föld 

hosszúhullámú sugárzásként (IR) kibocsátja. A légkörben természetes módon jelen levő 

üvegházgázok azonban ezt az infravörös sugárzást elnyelik, és visszasugározzák a 

földfelszínre, ezáltal benntartják a meleget a földi légkörben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az üvegházhatásnak köszönhető, hogy a Földön -18 °C helyett 15 °C az átlaghőmérséklet. A 

természetes üvegházhatás tehát 33 °C-kal emeli a Föld átlaghőmérsékletét, mégpedig 

elsősorban a vízgőz légköri jelenléte miatt. 

Az antropogén üvegházhatás e hőmérsékleti érték további növekedését okozza. Az emberi 

tevékenység során (közlekedés, ipar, mezőgazdaság) megbomlik az üvegházgázok légköri 

egyensúlya, amely a globális felmelegedést fokozza. Az ipari forradalomtól kezdve jelentősen 

megnőtt az üvegházgázok (ÜHG) légköri koncentrációja. Erre bizonyítékként szolgálnak a 

kutatók által vizsgált sokezer éves, antarktiszi jégfuratminták. 

Az üvegházhatású gázok legfőbb forrásai: A szén-dioxid légköri koncentrációjának növekedése 

elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok égetése és a megművelt földterület változásának tudható 

be, míg a metán és dinitrogén-oxid növekedés oka elsősorban a mezőgazdaságban keresendő. 
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A klímaváltozás kutatásával foglalkozó − már említett − IPCC szervezet vizsgálja az 

üvegházgázok (ÜHG) koncentrációinak alakulását és modellezi az éghajlat jövőbeli alakulását. 

A szervezet helyzetértékelő jelentéseket készít, eddig négy jelentést publikált (1990, 1996, 

2001, 2007). 

 

Az éghajlatváltozás várható hatásai a szervezet szakértői szerint a következők: 

 

• A földi átlaghőmérséklet emelkedése, amelynek mértéke, gyorsasága területenként 

eltérő lesz. (Az Északi Sarkon a leggyorsabb.) 

• Az ÜHG-k légköri koncentrációja valószínűsíthetően emelkedik majd. 

• Gleccserek visszahúzódása, hóval, jéggel borított területek csökkenése; 

• Permafrost területek felengedése (Ez azért különösen negatív hatású, mert ezek a 

területek rengeteg metánt raktároznak, ami a légkörbe szabadulhat a talaj felengedése 

következtében.); 

• Tengerszint megemelkedése (Ennek két oka van: a tengervíz hőmérsékleti tágulása és a 

jégtakaró olvadása); 

• Parti területek elöntése; 

• Vegetációs zónák eltolódása; 

• Növények vegetációs periódusának hosszabodása (korábban kezdődik, tovább is tart); 

• Fajok kihalása, ökoszisztémák átalakulása; 

• Madarak költözési ideje eltolódik; 

• Szélsőséges időjárási események gyakoribbá válása; 

• Csapadék mennyiségében és eloszlásában változás; 

• Folyók, tavak vízszintjében, kiterjedésében változás; 

• Édesvízkészletben változás (több embert érint majd a vízhiány); 

• Élőhelyek magasabb szélességek felé tolódnak; 

• Áramlási rendszerek módosulása. 

 

Ezek a problémák nem csupán környezetvédelmi jelentőséggel bírnak, hanem súlyos 

társadalmi, gazdasági következményekkel járhatnak, melyek előrejelzése meglehetősen 

nehézkes. Általánosságban kijelenthető, hogy az éghajlatváltozás hatására a földi egyensúly 

felborul. A légkör, krioszféra és hidroszféra kölcsönhatásai még nem eléggé ismertek − köztük 
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számtalan pozitív, negatív visszacsatolási folyamat lehet − ezért a várható hatások előrejelzése 

komoly bizonytalanságot hordoz magában. 

 

Az éghajlatváltozás jelensége a XX. század második felében vált a kutatók érdeklődésének 

központi témájává. Ekkor ismerték fel azt is, hogy a globális probléma kezelése érdekében 

feltétlenül szükség van a nemzetek közti összefogásra. Az első fontosabb nemzetközi 

konferencia, amely foglalkozott a témával az 1972-es stockholmi ENSZ Konferencia az 

Emberi Környezetről volt. 1987-ben a Környezet és Fejlődés Világbizottság (Brundtland 

Bizottság) kidolgozta a fenntartható fejlődés alapelveit, a bizottság foglalkozott a biológiai 

sokféleség védelmének és az éghajlatváltozás mérséklésének kérdésével is. Az első világméretű 

konferencia, amely kifejezetten a klímaváltozás problémáját tárgyalja az 1992-es Rio de 

Janeiroban megrendezett ENSZ-konferencia volt, ahol megszületett az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezmény. Az egyezmény célként fogalmazza meg az üvegházgázok légköri 

koncentrációinak stabilizálását olyan szinten, mely megakadályozná az éghajlati rendszerre 

gyakorolt veszélyes antropogén hatást. Ezt a szintet olyan határidőn belül kell elérni, amely 

lehetővé teszi az ökológiai rendszerek természetes alkalmazkodását az éghajlatváltozáshoz 

(2 °C hőmérsékletemelkedés a határa annak, hogy az élőlények többsége alkalmazkodni tudjon 

a változásokhoz); biztosítja, hogy az élelmiszer-termelést az éghajlatváltozás ne fenyegesse; és 

módot nyújt a fenntartható gazdasági fejlődés folytatódására. A keretegyezmény két fő alapelve 

az elővigyázatosság és a közös, de megkülönböztetett felelősség. A keretegyezmény 1994-ben 

lépett hatályba, mára 189 ország csatlakozott hozzá. A keretegyezmény azonban csak a 

problémákat fogalmazza meg, nem ad iránymutatást konkrét megelőzési lépésekre. A részes 

felek harmadik ülésszaka során született meg a Kiotói Egyezmény, amelyet 1997. dec. 11-én 

fogadtak el és nyitottak meg ratifikálásra. A Kiotói Egyezmény az első konkrét 

feladatmegjelölés a klímaváltozás súlyos hatásainak megelőzése érdekében. Az egyezmény 

célkitűzése az üvegházgázok kibocsátásának kötelező csökkentése a fejlett és átmeneti 

gazdaságú országokban a 2008-2012-es időszakra átlagosan 5,2 %-kal, az 1990-es 

bázisszinthez viszonyítva. Országonként nagy különbségek lehetnek a vállalásban, pl. EU 15: 

8 %-os átlagos kibocsátás-csökkentés. Az egyezmény hatályba lépésének feltétele az volt, hogy 

25 fél plusz az egyezmény első mellékletében szereplő 41 iparosodott ország (Annex I 

országok), a kibocsátás 55 %-áért felelős felek ratifikálják. 2004-re több mint 130 fél 

csatlakozott, de ezek még mindig csak a kibocsátásnak kevesebb, mint 50 %-áért voltak 

felelősek. Végül Oroszország ratifikálta 2004. november 18-án, így hatályba léphetett a Kiotói 

Egyezmény 2005. február 16-án. 
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A jegyzőkönyv korlátozásai hat üvegházgázra vonatkoznak, ezekre egyenértéket állapítottak 

meg (melegítő potenciál (GWP)): 

• Szén-dioxid (CO2: 1) 

• Metán (CH4: 21) 

• Dinitrogén-oxid (N2O: 310) 

• Kén-hexafluorid (SF6: 23 900) 

• Perfluorokarbonok (PFC-k:6500-9200) 

• Halofluorokarbonok (HFC-k: 140-11700) 

 

Ezen üvegházgázok kibocsátásáért legnagyobb mértékben felelős iparágazatokat is ellenőrzik. 

A kibocsátás csökkentését elsősorban hazai politikai tevékenység és intézkedések által kell 

elérni, de léteznek ún. rugalmassági mechanizmusok (Tiszta Fejlesztési Mechanizmus, 

Együttes Végrehajtás stb.) is, amelyek célja a kitűzött kibocsátás-csökkentési célok 

költséghatékony elérésének biztosítása, kihasználva az egyes országok közötti kibocsátás-

csökkentési költségekben rejlő különbségeket (más-más országban más pénzmennyiség 

befektetésével lehet elérni a csökkentést). A globális klímaváltozás globális probléma, ezért a 

környezeti hatás szempontjából szinte mindegy, hogy hol történik a kibocsátás-csökkentés. 

Ugyanakkor az eltérő technológiák és eltérő fejlettségű technológiák kibocsátás-csökkentési 

költsége eltérő, és egy adott technológián belül a kibocsátás-csökkentés költsége 

exponenciálisan nő a technológia hatékonyságával.  

A legtöbb szakértő véleménye szerint, ha teljesül is a Kiotói Jegyzőkönyv 2012-ig, alig fog 

hozzájárulni a klímaváltozás problémájának megoldásához. Az EU álláspontja szerint sürgősen 

tárgyalni kell a hosszabb távú nemzetközi lépésekről és új feleket kell bevonni a kibocsátás 

megfékezésébe. 

 

A klímaváltozás és légszennyezés legfőbb okozója az energiatermelés és a hozzá kapcsolódó 

ágazatok, ezért ezeken a területeken feltétlenül beavatkozásra van szükség. Ezt az Európai 

Unió irányítói is felismerték, ezért az elmúlt évtizedben számos energiapolitikával kapcsolatos 

rendelkezés született (ezekről részletesebben lásd 4.1. fejezet).  

 

Az épületek energiafelhasználása és energiahatékonysága kulcsfontosságú szerepet játszik az 

unió klímavédelmi és energiapolitikai céljainak elérésében, például a 2020-ra célként kitűzött 

20%-os üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentés és 20%-os energiamegtakarítás 
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megvalósításában. Az épületek energiahatékonyságának növelése a klímaváltozás elleni harc 

költséghatékony eszköze, mely emellett az energiabiztonság és a foglalkoztatottság 

szempontjából is kedvező hatásokkal jár. A 2002/91/EK Irányelv az épületek 

energiateljesítményéről a legfontosabb jogszabályi eszköz az épületek energiaellátását illetően 

a célok elérése érdekében. 

  

A legtöbb ember a légszennyezés kapcsán még mindig a gyárak füstöt okádó kéményeire 

asszociál, és hiszi tévesen, hogy az ipari létesítmények tehetők felelőssé a klímaváltozásért. 

Sokan tévesen alábecsülik a háztartások szerepét az energiafelhasználás terén, pedig a 

háztartások az EU végső energiafelhasználásának 40%-áért felelősek. Háztartásunkban nap 

mint nap olyan döntéseket hozunk, amelyek hatással vannak környezetünkre. A klímaváltozás 

legfőbb okozója ugyanis − mint azt már említettük − energiatermelésünk és -felhasználásunk 

jelenlegi módja.  E ténynek szerencsére pozitív vonatkozásai is vannak, mégpedig, hogy 

háztartásunkban, mindennapi életünk során is rengeteget tehetünk a klímaváltozás ellen. 

Elvégre sok kicsi sokra megy! Elég egy kis odafigyelés, néhány apró változtatás, és mi is 

hozzájárulhatunk az éghajlatváltozás lassításához, ráadásul energiaköltségeinket is 

nagymértékben csökkenthetjük. E tanulmány célja, hogy bemutassuk azokat az egyszerű 

lépéseket, amelyek által a mindennapokban megtakarításokat érhetünk el, és aktívan tehetünk 

környezetünk védelme érdekében. Továbbá bemutatjuk az energiatermelés környezetkímélőbb 

megoldásait, a megújuló energiaforrások nyújtotta lehetőségeket. A tanulmány naprakész 

információkkal szolgál a megújuló energiaforrások hasznosításának legmodernebb technológiai 

lehetőségeiről, a megújulókkal kapcsolatos jogi háttérről és bemutat olyan projekteket, amelyek 

példaként szolgálhatnak a megújuló energiaforrások hasznosítása iránt érdeklődők számára. 

 

A tanulmány keretében kérdőíves felmérést végeztünk a térség lakosai körében, hogy első 

kézből értesüljünk az épületek jelenlegi állapotáról, és felmérjük a lakosság érdeklődését a 

környezetvédelem és a megújuló energiák vonatkozásában. Ennek megfelelően állítottuk össze 

a tanulmányt, hogy a lehető legtöbb hasznos információval szolgálhassunk akár az energetika 

műszaki vonatkozásai iránt kevésbé érdeklődők számára is. 
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2. Felmérés a létező lakóingatlanokról 
 
Az elmúlt években az épületenergetika területén észrevehető előrelépések ellenére, a szlovák 

épület-szektor továbbra is hatalmas potenciált hordoz az energiahatékonysági intézkedések 

tekintetében. Az ország épületállományának körülbelül fele a főként 1946 és 1980 közt épített 

panelépületekből áll. Ezen épületek hőtechnikai felújítása hatalmas energiamegtakarítási 

lehetőségeket rejt, hiszen építésük idején az energiahatékonyságot nem kezelték fontos 

szempontként. A panellakások általános jellemzői a romló műszaki állapot, és a közüzemi 

számlák jelentős mértékű növekedése. A hatalmas panel épületállomány jelentős romlást mutat 

mind műszaki, gazdasági, szociális, és egészségügyi téren. A CO2-kibocsátás csökkenése 

mellett ezen felújítások egyéb járulékos hasznokat is eredményeznek, ahogy ez az IPCC 2007 

III. munkacsoportjának negyedik értékelő jelentésében is olvasható: 

„Az energiaigények kielégítésére gyakran költséghatékonyabb a felhasználói 

energiahatékonyság fejlesztésébe invesztálni, mint az energiaellátást növelni. A hatékonyság 

javításának pozitív hatása van az energiabiztonságra, a helyi és regionális légszennyezés 

csökkenésre és a foglalkoztatásra.” 
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2.1. Statisztikai adatok kiértékelése 

 

A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai alapján Kassa megyében 2009-ben a munkanélküliek 

aránya 15,5%, ami magasabb az országos átlagnál (12%). A tőketerebesi járásban a 

munkanélküliség eléri a 25% körüli arányt. A megújuló energiaforrások hasznosításának 

elterjedése a területen a munkahelyteremtés miatt is különösen kedvező hatással járna. 

 

A háztartások nettó pénzbevétele Kassa megyében átlagosan 340,95 euro/hó, kiadása pedig 

nettó 305,26 euro/hó. Ekkora különbség mellett nehezen tudják kitermelni a lakosok a 

megújuló energiaforrások hasznosítását célzó beruházások költségeit. 

 

Az alábbi diagram a háztartások kiadásainak megoszlását ábrázolja. Az ábra alapján 

megállapíthatjuk, hogy a kiadások legnagyobb arányát (22% - 68,2 euro/hó) élelmiszerre 

fordítják a térség lakói, ezt követik a lakással kapcsolatos költségek (energiaellátás, víz, stb.), a 

többi területre fordított kiadások jóval kisebb arányban szerepelnek. E statisztikai adat alapján 

megállapíthatjuk, hogy a jövőbeli energetikai korszerűsítés szükséges lenne a háztartások 

költségeinek csökkentése érdekében. 
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Háztartások kiadásainak megoszlása

Élelmiszerek és alkoholmentes italok

Alkoholos italok és dohányáru

Ruházat és cipő

Lakás, víz, áram, gáz és egyéb
tüzianyagok 
Bútor, lakáskiegészítők, lakás
fenntartásának eszközei 
Egészségügy

Közlekedés

Posta és telekomunikációk

Üdülés és kultúra

Oktatás

Szállodák, kávézók és éttermek

Vegyesáru és szolgáltatások

Egyéb kiadások

Forrás: http://portal.statistics.sk  adatai alapján 

 

 

Az egy főre jutó közületi hulladék mennyisége 2002 és 2008 közt − Szlovákiában és Kassa 

megyében egyaránt − enyhe növekedést mutat. A Kassa megyére jellemző érték az országos 

átlag alatt marad, 2002-ben 213,4 kg/lakos 2008-ban 262,2 kg/lakos, a Szlovákiára jellemző 

283,4 kg/lakos és 327,5 kg/lakos értékekkel szemben. Az újrahasznosított hulladék mennyisége 

az elmúlt években nagy ingadozást mutatott, azonban bizakodásra ad okot, hogy aránya 2008-

ban érte el a legmagasabb értéket, országos szinten 17,8%-ot, Kassa megyében pedig − egészen 

kiváló − 32,7%-ot. A komposztálással újrahasznosított hulladék aránya is nagymértékű eltérést 

mutat évről-évre. A vizsgált hét év folyamán 3,1%-tól 62,5%-ig változó értékek fordultak elő.  
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A másodlagos nyersanyagként újrahasznosított hulladék aránya 11,2% és 25,9% közt ingadozik 

országos szinten, míg Kassa megyét magasabb arány jellemzi, 16% és 71,5% közti értékek 

fordulnak elő a térségben.  

 

Komposztálással újrahasznosított hulladék százaléka (%)
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Forrás: http://portal.statistics.sk adatai alapján 

 

A légszennyező anyagok kibocsátása (évente 1m2-re vetítve) a Tőketerebesi járásban minden 

elemzett szennyezőanyag tekintetében elmarad az országos és a Kassa megyére jellemző 

átlagtól. A Nagymihályi járás esetében viszont a szennyezőanyag-kibocsátás igencsak 

meghaladja az országos átlagot.  
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Forrás: http://portal.statistics.sk adatai alapján 
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Kén-dioxid
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Forrás: http://portal.statistics.sk adatai alapján 
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2.2. Egyedi állapotfelmérés szakember nélkül 

 

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen állapotban van ingatlanuk energetikai 

szempontból. Az állapotfelmérés segítségével megvizsgálhatjuk, hogy mely pontokon érdemes 

beavatkozni annak érdekében, hogy energiahatékonyabban üzemeljen házunk vagy lakásunk. 

 

Amennyiben szakember segítsége nélkül szeretnénk képet kapni ingatlanunk energetikai 

állapotáról, úgy a következő kérdéseket érdemes megvizsgálnunk: 

• Építés éve 

• Fűtött alapterület 

• Épület hány oldalon és mekkora felülettel érintkezik másik fűtött épülethez? 

• Milyen az épület alakja? 

• Tartozik-e kert az épülethez? 

• Van-e padlástér, laknak-e a padlástérben? 

• Lakott szintek száma, belmagasság, hány helyiség található ingatlanában? 

• Társasház esetén: Hányadik szinten található az Ön ingatlana? 

• Épület tájolása 

• Történt-e utólagos falszigetelés, ha igen mikor? 

• Történt-e utólagos födém- vagy tetőszigetelés, ha igen mikor? 

• Milyenek az épület ablakai, van-e redőny? 

• Nyílászárók típusa? 

• Milyen fűtőberendezés üzemel az épületben? 

• Hőátadók? Padlófűtés/falfűtés/radiátorok? 

• Milyen módon szabályozható a fűtés? Van-e termosztát? 

• Mivel állítják elő a melegvizet az épületben? 

• Van-e klímaberendezés a házban? 

• Naponta hány órán át használ mesterséges megvilágítást? Milyen világítótestek 

üzemelnek a lakásban/házban? 

• Milyen elektromos berendezéseket használ?  

• Az elektromos berendezései milyen energiaosztályhoz tartoznak? Mekkora ezek 

energiaigénye? 

• A vízcsapra fel van-e szerelve vízfolyást szabályozó perlátor? 
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Mielőtt komolyabb átalakításba kezdenénk, feltétlenül érdemes szakember segítségét igénybe 

venni. Így biztosak lehetünk benne, hogy valóban ésszerű, megtérülő energetikai beruházásba 

fogunk bele. A szakértő abban is segítségünkre lehet, hogy aktuálisan milyen 

energiatakarékosságra vonatkozó pályázati lehetőségek állnak rendelkezésünkre. 

 

Jelen tanulmány Függelékében megtekinthetőegy folyamatábra egy épület energetikai 

felmérését végző szoftverről, amely a lehetséges beruházásokat és azok költségbeli vonzatát is 

bemutatja. 
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2.3. Energiatanúsítvány 

 

Európában az energiafelhasználás 40 százalékáért az épületek felelősek, ezért az Európai Unió 

kiemelten foglalkozik a lakások, közintézmények enegiahatékonyságával. A 2002. 

decemberében megfogalmazott 2002/91/EK Irányelv értelmében az épületek energetikai 

tanúsításának bevezetése minden tagország számára kötelező. A szabályozás célja, hogy 

csökkenjen az épületek energiafogyasztása, amihez a tanúsítvány, mint független szakértő által 

készített hiteles információhordozó, az egyik legjobb ösztönző eszköz. Az energiatanúsítvány 

olyan műszaki dokumentum, amely az épület energetikai tulajdonságairól tájékoztat, továbbá 

javaslatot tesz az energiamegtakarítás lehetőségeire vonatkozóan. A tanúsítvány értéket teremt, 

az alacsony energiafogyasztású épületek értéke nő, ami megjelenik az ingatlanok árában is. A 

tanúsítás keretrendszerét az irányelv rögzíti, azonban a tanúsítványban megfogalmazandó 

követelményértékeket a tagországok hatáskörébe utalja. 

 

Az irányelv követelményei 

 

a) számítási módszer bevezetése az épületek integrált energiahatékonysága 

meghatározásra, 

b) az új épületek energiafelhasználására vonatkozó minimumkövetelmények alkalmazása, 

c) a nagyobb felújítás előtt álló nagy épületek energiafelhasználására vonatkozó 

minimumkövetelmények alkalmazása, 

d) az épületek energiahatékonyságának tanúsítása, és 

e) az épületekben található hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek 

rendszeres energetikai ellenőrzése és a 15 évesnél régebbi hőtermelő berendezéssel 

működő fűtőberendezések felülvizsgálata. 

Az irányelv kiemeli az energiatudatos szemlélet kialakítását és az ezzel kapcsolatos 

felvilágosítás szükségességét. A fenntarthatóság érdekében a megújuló energiaforrásoknak 

egyre nagyobb részt kell elfoglalniuk az energiaellátásban. Az irányelv nagyobb épületek 

tervezésénél előírja az alternatív energiaellátó rendszerek alkalmazásának kötelező vizsgálatát. 

 

A tanúsítás körébe tartozó épületeket az irányelv deklarálja, azaz tanúsítványt kell kiállítani: 

• Épületek/lakások építésekor (fűtési idényben használt, kivételek között nem felsorolt 

épületek esetén); 
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• Épületek/lakások eladásakor, vagy bérbe adásakor; 

• 1000 m2-nél nagyobb közönségforgalmú terekkel rendelkező közhasznú épületek 

esetén. 

 

A tagállamok intézkedéseket tesznek annak biztosítására, hogy a 1000 m2-nél nagyobb hasznos 

alapterületű, a hatóságok, és a sok embernek közszolgáltatást nyújtó intézmények által 

elfoglalt, így e személyek által gyakran látogatott épületekben egy 10 évnél nem régebbi 

energiateljesítményre vonatkozó igazolást helyezzenek ki a közönség számára jól látható 

helyre. 

 

Szlovákiában az építési engedély megszerzése 2006 óta az épületek össz-

energiahatékonyságával szemben támasztott követelményhez (mely az épület funkciójától és 

típusától függ) van kötve. Az energetikai tanúsítással kapcsolatos szabályozás 2008 

januárjában lépett érvénybe (a szakértők hiányára hivatkozva az EU engedélyezte a két éves 

csúszást). Új építésű épületek esetén 2008 januárja óta az építési engedély kiadásának feltétele 

az ingatlan energetikai tanúsítása. Nagyobb mértékű felújítások és ingatlan bérbeadása esetén 

szintén bemutatásra kell, hogy kerüljön az ingatlan energiatanúsítványa. Szlovákiában − a 

környező EU-tagországokkal ellentétben − ez a kötelezettség nincs minimum 1000 m²-es 

küszöbértékhez kötve. Az energiatanúsítvány érvényességi ideje 10 év, az ingatlanok 

besorolása A-G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba történik. Energiatanúsítvány 

kiállítására csak hivatalos engedéllyel rendelkező, független tanúsító jogosult. A szükséges 

licenc megszerzésének feltétele egyetemi építő-, épületgépész- vagy villamosmérnöki diploma 

és minimum hároméves szakmai tapasztalat. Államilag elismert energiatanúsítói tanfolyamokat 

a Szlovák Innováció és Energia Ügynökség (SIEA) szervez. Az eddig kiadott 

energiatanúsítványok központi adatbázisa jelenleg feltöltés alatt áll. 

 

Az épületek energiateljesítménye számításának általános keretrendszere (az Irányelv 3. cikke): 

1. Az épületek energiateljesítményére vonatkozó számítási módszernek legalább a 

következő szempontokat kell tartalmaznia: 

a) az épület hőtani jellemzői (burkolat és válaszfalak stb.). E jellemzők tartalmazhatják a 

légzáróságot is; 

b) fűtőberendezés és melegvíz-ellátás, beleértve ezek szigetelési jellemzőit; 

c) légkondicionáló berendezés; 
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d) szellőztetés; 

e) beépített világítóberendezések (főleg a nem lakáscélú épületeknél); 

f) az épületek elhelyezkedése és tájolása, beleértve a külső éghajlati körülményeket; 

g) passzív napenergia-hasznosító rendszerek és napsütés elleni védelem; 

h) természetes szellőzés; 

i) beltéri klimatikus körülmények, beleértve a tervezett belső klímát. 

2. Ahol a számítás szempontjából jelentőséggel bírnak, figyelembe kell venni a következő 

szempontok kedvező hatását is: 

a) aktív napenergia-hasznosító rendszerek és megújuló energiaforrásokon alapuló egyéb fűtési 

és villamosenergia-rendszerek; 

b) a KHV által termelt elektromos áram; 

c) táv vagy tömbfűtési és -hűtési rendszerek; 

d) természetes világítás. 

3. E számítások alkalmazásában az épületeket a következő kategóriákba kell megfelelően 

besorolni: 

a) különböző típusú egylakásos családi házak; 

b) lakótömbök; 

c) irodák; 

d) oktatási épületek; 

e) kórházak; 

f) szállodák és éttermek; 

g) sportlétesítmények; 

h) nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltató épületek; 

i)  egyéb energiafogyasztó épületek. 

 

Új ingatlan esetén a tanúsítás egyszerűsített eljárásban, a kivitelezési tervdokumentáció 

energetikai fejezete alapján készül. Ha az épület a tervnek megfelelően készült el, és ezt a 

felelős műszaki vezető igazolja, akkor a tanúsító könnyen megállapíthatja az épület energetikai 

besorolását. Ha azonban az épületben a tervhez képest változtatások történtek, akkor az igazoló 

számítást újra el kell végezni, és az alapján kiállítani a tanúsítványt. Amennyiben az épület nem 

felel meg az energetikai követelményeknek, az építésügyi hatóság az új épület utólagos 

hőszigetelését is előírhatja a használatbavétel feltételeként.  

Ha nem állnak rendelkezésre az épület tervei, a tanúsítónak a helyszínen fel kell mérnie a lakás 

paramétereit (például a szerkezeteket, a falvastagságot, az épületgépészeti berendezéseket, a 
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nyílászárókat stb.). Számításon alapuló tanúsítás során az energetikai tervezéshez hasonló 

számítással kerül sor az épület energetikai jellemzőinek megállapítására és a követelményekkel 

való összehasonlítására.  

Az épületek tanúsítására még egy eljárás létezik, ez az úgynevezett fogyasztáson alapuló 

eljárás. Ennél a lakás tényleges energiafogyasztását, azaz a korábbi számlákat alapul véve so-

rolják be az ingatlant. Ez a módszer sokkal inkább a benne lakók életmódját, mint magát az 

épületet minősíti, hiszen a fogyasztási szokásoktól függően két ugyanolyan épület 

energiaszámlái között hatalmas eltérés lehet.  

A kétféle tanúsítvány nem összehasonlítható, a korszerűsítésre, az energiamegtakarítás 

lehetséges módjára vonatkozóan lényegesen több információt szolgáltat a számításon alapuló 

tanúsítás. 

Az épület energiahatékonyságának számítására szolgáló Szlovákiában alkalmazott metódus az 

európai uniós standardokon alapszik. Ennek megfelelően a számítások elvégezhetőek kézzel 

vagy egy megvásárolható szoftver segítségével. Jelenleg még nem létezik olyan hivatalos 

számítási program, amely a szlovák energiatanúsítvány minden összetevőjét lefedi. Rövid időn 

belül elkészül a szoftver számítási eredményeinek validálása néhány referenciaépület 

eredményein keresztül.  

 

Az épületek energiatanúsításának bevezetése előtt is elterjedt már a gyakorlatban az elektromos 

berendezések energiacímkézése. A 92/7/CE Európai Irányelv alapján az energiacímkét fel kell 

tüntetni a hűtőkön, fagyasztókon, mosógépeken, szárítógépeken, porszívókon, 

mosogatógépeken és a villanysütőkön. A címke célja a fogyasztók tájékoztatása a készülékek 

energiafogyasztásával kapcsolatban, ezáltal az energia minél racionálisabb felhasználása és az 

energiatakarékosság elősegítése. A különböző − háztartási géptípusonként eltérő − 

energiacímkék növekvő hosszúságú és különböző színű nyilakat tartalmaznak az ABC egy-egy 

betűjével megjelölve A-tól G-ig. Az A betű a legalacsonyabb, a G betű a legnagyobb 

fogyasztást jelöli, a többi betű pedig a közbeeső fogyasztást jelenti. A nyilak hosszúsága a 

fogyasztáshoz kötött: azonos teljesítmény mellett a legkisebb fogyasztású gépek kapják a 

legrövidebb nyilat, a nagyobb fogyasztású gépek pedig a hosszabb nyilat. Tehát, minél 

nagyobb a készülék energiahatékonysága, annál rövidebb a nyíl. A címkén egyéb plusz 

információk is fel vannak tüntetve, mint például a készülék zajszintje. 
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Display kampány 

 

A Display Kampány az Energie-Cités szervezet kezdeményezésére – az Európai Bizottság 

támogatásával – 2003-ban kezdődött. A kampány során megszületett egy internetalapú 

számítási eszköz, amely lehetővé teszi az épület energiafogyasztásának értékelését, és az 

eredmény egységes vizuális megjelenítését. A mérési eredményekre alapozott tájékoztató A-tól 

G-ig osztályozza a teljes primer energiafogyasztást, szén-dioxidegyenértékben kifejezve az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, valamint a vízfogyasztást. Az osztályzáshoz 

szükséges adatokat az energiamenedzser on-line viszi be, a számításokat pedig a Display 

Kalkulációs eszköz automatikusan elvégzi. 

Az így kapott eredményeket egységes plakáton jelenítik meg, amit jól látható helyen kell 

kifüggeszteni az épületben. Mindegyik megjeleníti az épület energiahatékonyságát, egyúttal 

ajánlja és bemutatja a tervezett vagy végrehajtott technológiai megoldásokat. A poszter 25 

európai nyelven készíthető el. Jelenleg 27 országban, több mint 460 önkormányzat csatlakozott 

a rendszerhez, több mint 13 ezer épületet minősítettek. A rendszer az interneten keresztül 

összekapcsolja a kampányhoz csatlakozott településeket, így a meglévő épületállomány adatai 

városi, regionális és országos szinten is összegezhetők. De nem csupán az épületek közti 

összehasonlítást teszi lehetővé a rendszer, hanem egy adott épület energetikai monitorozását is 

lehetővé teszi több éves távlatban. A Display segítségével kimutatható, hogy az intézmény 

energiaellátásában milyen megoszlásban szerepelnek az egyes energiaforrások. A szoftver az 

adatbevitelt követően autonóm módon és közvetlenül generálja a pdf-formátumú, nyomtatható 

plakátot.  

A Display kalkulációs eszköz nem csupán az épület konkrét energia-felhasználását veszi 

figyelembe, hanem a termelési lánc során kapcsolódó energiafelhasználást is, amely az 

előállítás, termelés, szállítás, szolgáltatás során vált szükségessé. Az adatok a német Institute 

Applied Ecology (Öko-Institut) által kifejlesztett Gemis programból és adatbázisból 

származnak.  

A szoftver az alábbi honlapról térítésmentesen letölthető: http://www.display-campaign.org/  

A függelékben megtalálják a bristoli városi tanácsháza display-értékelését bemutató posztert. 
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3. Energiatakarékossági és környezetbarát életmód tippek 
 

Sokan elrettennek a környezet- és klímavédelemmel kapcsolatosan gyakran hangoztatott 

személyes felelősségvállalás kérdésétől, ezért fontos leszögezni, hogy már egészen apró 

változtatásokkal is nagy eredményeket érhetünk el. Az alábbiakban nem csupán 

környezetbarát, de egyúttal költségkímélő megoldásokat mutatunk be. 

 

Miközben a legmodernebb technológiákkal foglalkozunk, nem szabad elfeledkezni arról, hogy 

a megújuló energiaforrások az elavult, pazarló rendszerekben nem váltják be a hozzájuk fűzött 

reményeket. Hiába termelünk energiát a legkorszerűbb, leginkább környezetkímélő 

eszközökkel, ha azt rossz hatékonyságú háztartási berendezések használják fel. Ezért első 

lépésben otthonunk energiahatékonyságát kell növelnünk, és ha ezzel megvagyunk, akkor jóval 

sikeresebben vághatunk bele a megújuló energiaforrások hasznosításába.  

 



 22

3.1. Energiatakarékosság 

 

Épületeink ésszerű üzemeltetése, energiatudatos és hatékony használata, valamint szokásaink 

felülvizsgálata számos energiamegtakarítási lehetőséget kínál. Már az is előrelépés, ha jobban 

odafigyelünk energiafelhasználásunkra, például havonta követjük energiaszámláinkat. Így 

idejében észrevehetjük, ha egy meghibásodott berendezés miatt megugrott a fogyasztásunk, és 

időben közbeavatkozhatunk. Ha pedig az alábbiakban felsorolt energiamegtakarítási javaslatok 

bármelyikét megfogadjuk, annak hatása hamarosan a számlák összegében is jelentkezik. 

 

3.1.1. Fűtés 

 

Egy átlagos háztartásban a felhasznált összes energia csaknem háromnegyedét fűtésre fordítjuk. 

Ez különösen elgondolkodtató annak tükrében, hogy az évnek legfeljebb a felében fűtünk. 

Hatalmas mennyiségű energia vész kárba a rosszul szigetelt épületek, nem megfelelő 

nyílászárók, szabályozatlan fűtési rendszerek és elöregedett tüzelőberendezések miatt. Íme, 

néhány praktikus tanács annak érdekében, hogy elkerülhessük az energiapazarlást.  

Fűtésünk optimális energiafelhasználását már a tervezéskor érdemes a kazán, a radiátorok, a 

hőleadó felületek pontos méretezésével kialakítani. Noha az átgondolt tervezés idő- és 

tőkeigényes lehet, a rendszer üzemeltetése során bőven kifizetődik. A tervezéskor figyeljünk 

rá, hogy ne zárjuk körül bútorokkal a fűtőtestet, és ne lógjon rá a függöny, mert így megakadá-

lyozzuk a meleg levegő áramlását. 

A fűtőtestek hőmérsékletszabályozójával egyszerűen beállítható a helyiségek megfelelő 

hőmérséklete. Ha a termosztát elektronikusan szabályozható, akkor be is programozhatjuk a 

szoba rendeltetésének legjobban megfelelő hőmérsékletet. A termosztátot a hőleadó felülettől 

és a közvetlen napsugárzástól távol helyezzük el, mert különben nem a helyiség valós 

hőmérsékletét érzékeli. Ne tegyük hideg és huzatos helyre se, hogy elkerüljük a lakás 

túlfűtését. A kellemes közérzethez a nappaliban 20 ºC, a gyerekszobában 22 ºC, a hálóban 18 

ºC ajánlott. A fürdőszobát nem érdemes egész nap fűteni, elég csak arra az időszakra, amíg 

használjuk, például reggel és este egy-két órára. 

Ha napközben hosszabb ideig üresen áll a lakás, érdemes 5-6 °C-kal alacsonyabbra állítani a 

termosztátot, vagy elzárni a radiátorokat. Ezekkel az egyszerű lépésekkel évente közel 5 

százalékát megspórolhatjuk a fűtésre fordított energiának és költségeknek. 
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Fűtési rendszerünk karbantartásán nem érdemes spórolni, hiszen a nem megfelelő beállítás 

vagy a lerakódott korom és por rontja a hatásfokot. Ellenőriztessük minden évben szakemberrel 

a rendszerünket, hiszen a karbantartás nem csupán a hatékonyabb energiafelhasználás, de a 

balesetek elkerülése miatt is fontos. A fűtési szezon kezdetén vizsgáljuk meg, hogy a 

fűtőrendszerben nem gyűlt-e fel levegő. Ezt jelzi az, ha a fűtőtestben csobog a víz, vagy a 

felülete nem egyenletesen meleg. Ebben az esetben a fűtőtesten megtalálható légtelenítő 

szeleppel tudjuk a levegőt kiengedni. 

 

Ahelyett, hogy hosszú ideig, résnyire nyitva hagyott ablakokkal az utcát fűtenénk, érdemes 

naponta többször, rövid időre teljesen kitárni az ablakokat, hogy átcserélődjön a helyiség 

levegője. 

 

3.1.2. Légkondícionálás  

 

Mielőtt klímaberendezést telepítetnénk lakásunkba, érdemes átgondolni, hogy valóban 

szükséges-e a berendezés vásárlása, és megfelelő szigeteléssel, redőnnyel, zsaluval, 

függönnyel, szellőztetéssel nem előzhető-e meg a lakás túlzott felmelegedése. Célszerű új 

épületeinket úgy tervezni, hogy azok klímaberendezés nélkül is komfortosak legyenek. A 

légkondícionáló ugyanis rossz hatással van a belső levegő minőségére és egészségünkre, hiszen 

szervezetünknek 5 ºC-nál nagyobb hőmérséklet-különbség esetén már meglehetősen nehezére 

esik a mesterséges hideghez alkalmazkodnia. 

Sok esetben egy ventilátor is elég a jobb közérzethez, azáltal, hogy mozgásba hozza az álló 

levegőt, a levegőáram pedig segíti a bőrön lévő nedvesség gyorsabb elpárolgását, így hűti a 

testet.  

Ha nem akarunk lemondani a klímaberendezésről, akkor vásárlásnál ügyeljünk a zajtényezőre 

is, válasszunk jó minőségű és hatásfokú, energiahatékonysági címkével ellátott terméket. A 

légkondícionáló működtetése ugyanis amellett, hogy rengeteg energiát fogyaszt, zajszennyezést 

is okoz. Készülékválasztáskor gondoljuk át, hogy a hűteni kívánt helyiség hány légköbméter, 

mennyi és milyen tájolású ablaka van, milyen hőforrások vannak a szobában, milyen a helyiség 

hőszigetelése. Érdemes szakember segítségét igénybe venni, hiszen a túlméretezett klíma 

felesleges energiapazarlással jár, míg az alulméretezett berendezés nem képes a kívánt 

hőmérsékletet elérni. A megfelelő készülék kiválasztásánál vegye figyelembe azt az 
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energiaveszteséget is, amely az ajtók és ablakok nyitási gyakoriságánál jelentkezik. E 

szempontok figyelembevételével könnyen belátható, hogy más típusú klímaberendezés felel 

meg otthonra, irodába, vagy egy üzletbe. 

Ha klímaberendezést működtetünk, az ajtókat és ablakokat mindig csukjuk be, mert a meleg 

levegő folyamatos beáramlása csúcsteljesítményre járatja a berendezést, ami rendkívül nagy 

áramfogyasztást generál.  

 

3.1.3. Világítás  

 

Bár a világítás nem tartozik a háztartás legnagyobb energiafogyasztói közé, mégis érdemes rá 

nagyobb figyelmet fordítani, hiszen kis változtatással jelentős megtakarítást érhetünk el. 

 

A takarékosság első lépése, hogy sose égjenek feleslegesen a lámpák. Használjuk ki a 

természetes fényt épületünk, lakásunk tervezésekor, a nyílászárók, valamint a bútorok, 

berendezések helyének megfelelő kiválasztásával. A mesterséges világítás tervezésekor 

érdemes végiggondolni, hogy melyik helyiségben milyen tevékenységet kell megvilágítani. Az 

előszobába például elegendő a kisebb fényerő. A nagyobb fényerejű lámpákat használjuk ott, 

ahol valóban szükség van az erősebb megvilágításra, például az olvasósarokban, az íróasztalnál 

vagy a konyhapultnál.  

Azokban a helyiségekben, ahol kisebb-nagyobb megszakításokkal ugyan, de több időt töltünk, 

kerüljük a lámpák gyakori ki-bekapcsolását. A gyakori felkattintás csökkenti a lámpák 

élettartamát.  

Ha elmegyünk otthonról, kapcsoljuk le a világítást. Betörés elleni védelemhez használjunk 

inkább időkapcsolót és mozgásérzékelőt. 

 

Komoly megtakarításra számíthatunk, amennyiben eligazodunk a különböző típusok kínálta 

lehetőségek között és átgondoltan választunk világítótesteket. 

 

A hagyományos izzólámpa a felvett elektromos áram csupán 2-5 százalékát alakítja fénnyé, a 

maradék 95-98 százalék hő formájában elvész. Élettartamuk 1000 óra körül van, ami azt 

jelenti, hogy egy átlagos háztartásban egy villanykörte 1-1,5 évig bírja. Hamarosan búcsút 

mondhatunk a hagyományos villanykörtéknek, mert az Európai Unió környezetvédelmi 
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megfontolásból fokozatosan kivonja azokat a piacról. 2012-től már csak kompakt 

fénycsöveket, halogén- és LED lámpákat lehet majd kapni. 

 

A halogénlámpák a hagyományos izzólámpákhoz képest csaknem 50 százalékkal kevesebb 

energiát igényelnek ugyanolyan fényerő eléréséhez, és az élettartamuk is körülbelül kétszer 

hosszabb. A felvett teljesítmény mintegy negyedét alakítják fénnyé, és jóval drágábbak, mint 

az izzólámpák. A halogénlámpákat gyakran szerelik fel úgynevezett hideg tükörrel, ennek 

fényvisszaverő hatása javítja az égő fényerejét.  

 

A fénycsövek abban különböznek a hagyományos izzótól, hogy míg azokban egy izzószál 

hevítése során keletkezik a fény, addig a fénycsöveknél apró kisülések gerjesztik azt. A 

fénycsövek, alacsony energiafogyasztásuk miatt széles körben elterjedtek. 

 

A kompakt fénycső tulajdonképpen az egyenes fénycső összehajtogatott változata. Bár 

valamivel gyengébb a fényhasznosítása, mint az egyenes fénycsöveké, fogyasztásuk még így is 

csak mintegy negyed-ötödannyi, mint a hagyományos izzólámpáké. Gazdaságosságuknak, kis 

méretüknek és kényelmes kezelhetőségüknek köszönhetően egyre elterjedtebbek. A kompakt 

fénycsövek villogásmentesen működnek, és a hagyományos izzóknál megszokott meleg 

fénnyel világítanak. A kompakt fénycsövek a legtöbb izzólámpás lámpatestben használhatók, 

ugyanis formák és teljesítmény terén széles palettájuk kaphatók. Hátrányuk, hogy alacsony 

hőmérsékleten csökken a fényerejük, ezért kültéri alkalmazásuk nem ajánlott. A kompakt 

fénycső nehézfém- és higanytartalma miatt a veszélyes hulladékok közé tartozik, ezért ne 

dobjuk a normál hulladék közé, vigyük el a legközelebbi gyűjtőpontra! 

 

Manapság egyre több területen bukkan fel a LED-világítás. A LED-ek legfontosabb előnye az 

alacsony energiafogyasztás, a kis méret és a hosszú élettartam. Napjainkban már olyan 

úgynevezett kombi LED-ek is megjelentek a piacon, amelyek a teljes látható fényspektrumot 

lefedik.  

 

A drágább kompakt fénycsövek azokban a helyiségekben hatékonyak, ahol sokat tartózkodunk. 

Azon világítótestekben, amelyek a leghosszabb ideig világítanak, cserélje le a villanyizzót 

kompakt fénycsőre. Napi egy-másfél óra használati idő már indokolhatja a hagyományos izzó 

energiatakarékosra való cserélését. Megéri jó minőségű, „A” vagy „B” energiacímkével ellátott 

kompakt fénycsövet vásárolni, hiszen 6-8-szor tovább bírja, és negyedét fogyasztja, mint egy 
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hagyományos izzó. Vécében, kamrában, pincében, garázsban nem érdemes kompakt 

fénycsővel világítani, mert azok a sok kapcsolgatástól hamar tönkremennek.  

  

3.1.4. Sütés, főzés 

 

A sűtés-főzés is számtalan lehetőséget rejt az energiatakarékosságra, anélkül, hogy komfort-

érzetünk csökkenését okozná. 

 

Főzéskor használjunk jó hővezetésű anyagokból, például acélból, öntöttvasból készült 

edényeket és az edény méretéhez illeszkedő fedőt, ezzel csökkenthetjük a főzési időt. Ha 

kuktában főzünk, az energiafelhasználás akár 40 százaléka, míg az időráfordítás 70 százaléka is 

megtakarítható. Figyeljünk oda arra is, hogy az edény mérete illeszkedjen a gázrózsa vagy a 

főzőlap méretéhez.  

 

A sütő előmelegítésére sokszor − a receptekben írtakkal ellentétben − egyáltalán nincs szükség. 

Ez különösen az újabb modellekre, és a hőlégkeveréses sütőkre igaz. A sütemények és sült 

húsok akkor is tökéletesen sikerülnek, ha a még hideg sütőtérbe helyezzük be őket. Az 

előmelegítés csak ritkán, például kenyérsütésnél, vagy kelt tészták sütésénél szükséges. 

 

Az elszennyeződött gázégők, fűtőfelületek is ronthatják a tűzhelyek hatásfokát, ezért érdemes 

időnként alaposan átnézni, és ha kell, kisikálni a sütőt, kitisztítani a gázrózsákat.  

Ha új villanytűzhely vásárlását tervezzük, válasszunk légkeveréses típust, mert azok 

hatékonyabbak, használatukkal a sütési energia felét is megtakaríthatjuk.  

 

A konyhai készülékek és berendezések száma az elmúlt évtizedben rendkívüli mértékben 

megszaporodott. Mindezek a berendezések a háztartás éves energiaigényéből 5-10 százalékot 

fogyasztanak el, ezért érdemes az ésszerű, energiatakarékos használatukra törekedni. Mielőtt 

megvennénk egy újabb elektromos konyhai gépet, gondoljuk át, hogy milyen gyakran fogjuk 

használni, hogy valóban szükségünk van-e rá. Az elektromos berendezések ugyanis nem 

csupán használat közben fogyasztanak energiát, de előállításuk és az elektromos hulladék 

kezelése is meglehetőesen energiaigényes. 
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3.1.5. Hűtés, fagyasztás  

 

A hűtő- és fagyasztószekrény – folyamatos működése miatt – egy átlagos háztartás villa-

mosenergia-fogyasztásának körülbelül 30 százalékáért felel, ezért különösen fontos, hogy 

hatékony („A” vagy „A+” energiahatékonysági osztályba besorolt) és kevésbé zajos 

berendezést válasszunk.  

Mindig akkora hűtőszekrényt vásároljunk, amekkora háztartásunk igényeinek megfelel. Erről 

nagyjából jó becslést ad, ha többszemélyes háztartás esetén felnőttenként 60 literes térfogattal 

számolunk.  

Ha nagyobb mennyiségű élelmiszert szeretnénk fagyasztani, akkor felülről nyitható fa-

gyasztóládát vegyünk, mert annak energiafogyasztása gyártmánytól függően 20-40 százalékkal 

kedvezőbb, mint a fagyasztószekrényé.  

A hűtőszekrényt lehetőleg hűvös helyen, hőforrásoktól távol helyezzük el úgy, hogy a hátsó 

hőleadó rács jól tudjon szellőzni.  

Ellenőrizzük rendszeresen, hogy megfelelően záródik-e a hűtő és fagyasztó ajtaja, továbbá, 

hogy teljesen épek-e a gumitömítések. Ne tegyünk meleg ételt a hűtőbe, illetve lehetőleg 

kerüljük a hűtő ajtajának gyakori nyitogatását, mert a bejutó meleg levegőt magasabb 

energiafelhasználás árán kell a gépnek lehűtenie.  

Hosszabb távollét esetén célszerű teljesen kiüríteni és kikapcsolni a hűtőt. Ha a készülék ajtaját 

résnyire nyitva hagyjuk, megelőzhetjük a penészesedést.  

 

3.1.6. Mosás, szárítás  

 

A mosógép a mosáshoz szükséges energia 80- 90 százalékát a víz felmelegítéshez használja el, 

10-20 százalékát pedig a szivattyú és a motor működtetéséhez, tehát sok energiát és pénzt 

takaríthatunk meg, ha alacsonyabb vízhőmérsékletű programot választunk. Az átlagos 

szennyezettségű ruhák 40 ºC-os mosással is tökéletesen tiszták lesznek. A ruhák főzésére, 95 

°C-on történő mosására csak egészen kivételes esetekben lehet szükség. Ha az erősen 

szennyezett ruhákat mosás előtt beáztatjuk, nem lesz szükségünk az energiaigényes előmosásra 

és a főzőprogramra. Használjuk ki a mosódob teljes befogadóképességét, ne mossunk fél adag 

ruhát, mert az közel ugyanannyi energiát és vizet igényel, mint a teljes adag mosása. 

Már rengeteg olyan készülék jelent meg a piacon, amely rendelkezik alacsony energia- és 

vízfelhasználású programmal. Amennyiben mosógép vásárlása előtt állunk, feltétlenül ilyen 
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készüléket válasszunk. Az energiatakarékos program alkalmazásakor alacsonyabb 

vízhőmérsékleten, de intenzívebb sulykolással mos a gép. 

 

Mielőtt beruháznánk egy szárítógépbe vagy egy szárítóval kombinált mosógépbe mindenképp 

gondolkodjunk el rajta, hogy valóban szükségünk van-e rá. A döntésnél ne feledkezzünk el az 

energiafogyasztási szempontokról sem. A szárítóval kombinált mosóprogram ugyanis legalább 

háromszor annyi energiát fogyaszt, mint egy hagyományos mosóprogram. Egy önálló 

szárítógép pedig körülbelül 2-3-szor annyi energiát fogyaszt, mint a mosógép. A gépi szárítás 

tehát még a leghatékonyabb berendezéssel is jelentős többletfogyasztással és kiadással jár.  

 

Vasalásnál energiát takaríthatunk meg, ha előtte csoportosítjuk a ruhákat aszerint, hogy milyen 

magas hőmérsékletet igényelnek. A vasalást kezdjük az alacsonyabb hőmérsékletet igénylő 

ruhadarabokkal! Lehetőség szerint csak azokat a ruhákat vasaljuk, amelyeket feltétlenül 

szükséges. 

 

3.1.7. Egyéb elektromos berendezések  

 

Érdemes elgondolkodni rajta, hogy valóban szükséges-e mindenhez elektromos készülékeket 

használni. Az áruházak polcait ellepik az olyan elektromos berendezések, amelyek nem 

feltétlenül szükségesek mindennapi teendőink ellátásához, mint például a morzsaporszívó, az 

elektromos kés vagy dugóhúzó, a körömlakkszárító és még hosszasan folytathatnánk a sort. E 

feladatok nagy része kézi erővel is megoldható különösebb energiabefektetés nélkül. A 

vásárlást megelőzően ne veszítsük szem elől, hogy elektromos berendezéseink üzemeltetése 

energiafogyasztással jár. Ha igényeink mérlegelése után a vásárlás mellett döntünk, akkor 

optimális méretű, „A” energiahatékonysági címkéjű berendezést válasszunk. Nem szabad 

beleesni abba a csapdába, hogy a termék kedvező energetikai besorolásán felbuzdulva, 

feleslegesen nagy méretű vagy teljesítményű készüléket vásárolunk, hiszen ezek − ugyan nagy 

hatékonysággal − de akár több energiát is fogyaszthatnak, mint kevésbé energiahatékony 

társaik.  

 

Nem szabad elfeledkezni róla, hogy az elektromos berendezések készenléti (standby) 

üzemmódban is fogyasztanak áramot. Amikor készenléti üzemmódba kapcsolunk, csak néhány 

alkatrészét áramtalanítjuk a készüléknek, nagyobb része viszont áram alatt marad, és a normál 
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üzemmód energiafelhasználásának akár 3-15 százalékát fogyasztja. Ez a felhasznált energia 

teljesen kárba vész, előállítása azonban felesleges szén-dioxid-kibocsátással, 

környezetterheléssel jár. Ezért amikor nem használunk egy adott készüléket, akkor kapcsoljuk 

azt ki, vagy használjunk kapcsolóval ellátott elosztót, hosszabbítót.  

 

Az elromlott vagy nem használt elektronikai berendezéseket ne dobjuk ki a szemétbe, hanem 

vigyük vissza valamelyik hasonló cikkeket árusító üzletbe, ahol általában átveszik a készüléket.  

 

Napjainkban egyre kevésbé elképzelhető az élet számítógép és internetelérhetőség nélkül. Nem 

csoda, hogy a legtöbb háztartásban a legjelentősebb áramfelhasználók közé tartoznak a 

számítástechnikai eszközök. Új készülék vásárlásakor tartsuk szem előtt az energiahatékonyság 

szempontját is. A laptopok energiahatékonyabbak, mint a PC-k, hiszen míg egy takarékosnak 

tekinthető síkképernyős PC akár 100 W-ot is fogyaszt működés közben, a laptopok többnyire 

nem több mint 30 W-t. Gondoljuk át, valójában mire fogjuk használni a gépünket. A nagyobb 

teljesítmény természetesen nagyobb fogyasztással is jár – a számítógép energiafelhasználásá-

nak 75 százalékáért ugyanis az alaplap, a processzor és a grafikai kártya felelős. Használjuk 

számítógépünk energiatakarékos üzemmódját. Állítsuk be, hogy bizonyos idő elteltével 

automatikusan készenléti üzemmódra váltson a készülék, amennyiben nem nyúlunk a 

billentyűzethez. Ha huzamosabb ideig vagyunk távol a számítógéptől, akkor viszont ne ezt az 

üzemmódot válasszuk, hanem kapcsoljuk ki a gépet és a monitort is. 
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3.2. Víztakarékosság 

 

A víz az egyik legfontosabb erőforrásunk, amellyel kíméletesen kell bánnunk, hogy biztosítsuk 

a tartalékokat a jövő generációi számára is. Bolygónk vízkészletének csupán 2,8%-a édesvíz, 

melynek jelentős része jég. Ivóvízkitermelés céljából csupán a földi vízkészletek 0,307%-a 

hasznosítható. Az emberi test mintegy kétharmada vízből áll, víz nélkül nincs élet. A tiszta 

ivóvíz hatékony felhasználása rendkívül fontos, hiszen világviszonylatban szűkösen áll 

rendelkezésünkre ez az erőforrás, és előállítása, hálózatba juttatása, valamint a szennyvíz 

elvezetése és kezelése mind-mind energiaigényes folyamat. Egyes adatok szerint a fejlett ipari 

országok jelenleg 2-3-szor annyi vizet használnak, mint amennyit a természetes vízkörforgás 

biztosít. Emiatt fokozódó mértékben hasznosítják a rétegvíz-tartalékokat, ami a talajvíz 

szintjének nemkívánatos csökkenésével jár, de egyre nagyobb mértékben kell a vízhiányt 

szennyezett felszíni vizek költséges tisztításával is fedezni. Egy átlagos háztartás 

energiafelhasználásának hozzávetőleg 10-15 százalékát a használati melegvíz előállítása teszi 

ki, melyet a hálózati ivóvízből, annak felmelegítésével nyerünk. 
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Az alábbi ábra szemlélteti a következő fejezetekben részletezett vízgazdálkodási lépéseket, 

amelyekkel tehetünk a vízpazarlás és ivóvízkészletünk megóvása érdekében. 

 

A vízfelhasználás lehetséges modellje 

 

 

 

Forrás  

 

 

 

Felhasználás           
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Vezetékes víz esővíz 

főzés tisztálkodás mosás takarítás 

szürkevíz 

WC-öblítés öntözés 

csatornahálózat 
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3.2.1. Tippek a hétköznapokra 

 

A modern, elektronikus vezérlésű átfolyós vízmelegítők – a régi, hidraulikus készülékekkel 

ellentétben – már pontos hőmérséklet-beállítást tesznek lehetővé, ami nagyobb kényelmet és 

akár 20%-os energiamegtakarítást jelent a felhasználó számára.  

 

A tárolós vízmelegítőt nem érdemes túlméretezni, ugyanis a felesleges vízmennyiség 

felmelegítése és hosszú ideig tartó tárolása energiaveszteséget okoz. Tervezéskor arra is 

célszerű ügyelni, hogy a bojler vagy kazán a lehető legközelebb legyen a vízfelhasználás 

helyéhez. Ha ez nem megoldható, mindenképpen gondoskodjunk a vezetékek optimális 

hőszigeteléséről (barkácsboltokban is beszerezhető polifoamból készült csőburkoló, amellyel 

egyszerűen szigetelheti a csöveket), hogy a hőveszteség a minimális legyen. 

 

A berendezések helyes használatával szintén rengeteg energiát takaríthatunk meg. A hőtárolós 

bojler termosztátját érdemes 40 ºC-ra beállítani. Ha sok meleg vízre van igényünk, akkor a 

hőfokszabályozót átmenetileg feljebb is csavarhatjuk, azonban nem célszerű 60 ºC-nál 

melegebbre állítani. Így megelőzhetjük a fűtőszál vízkövesedését és csökken a külső 

hőveszteség is. A villanybojlerek fűtőszála ugyanis gyakran vízkövesedik, ami rontja a bojler 

hatékonyságát, ezért érdemes időnként szakemberrel kitisztíttatni. Ha hosszabb ideig nem 

használjuk a bojlert, akkor teljesen kapcsoljuk ki.  

 

A hideg- és melegvíz-felhasználás csökkentését megkönnyítik a különböző víztakarékos 

szerelvények, berendezések. Egy termosztatikus csap- és zuhanyteleppel pontosan beállítható a 

vízhőmérséklet, függetlenül a víznyomás változásától. A csap végére szerelt perlátor pedig a 

vízsugárhoz levegőt keverve dúsítja a vizet, és így csökkenti a vízfelhasználást.  A szerelvény a 

folyó víz mozgásának energiáját használja fel ahhoz, hogy a vizet levegővel dúsítsa. A 

korszerű csaptelepek többségét már gyárilag ellátják perlátorral, de ez a hasznos eszköz 

csapteleptől függetlenül is beszerezhető. A hagyományos vécéöblítő tartályokat érdemes 

víztakarékosra cserélni, így akár a felére is csökkenthető a vécék vízfelhasználása. 

 

Már az is komoly előrelépést jelenthet, ha felszerelünk egy vízórát lakásunkba. A tapasztalatok 

szerint ezután a fogyasztás akár 40 százalékkal is csökkenhet, egyszerűen csak azért, mert 

látjuk, mennyit fogyasztunk, és ezért tudatosabban használjuk a vizet. Az egy főre jutó napi 



 33

átlagos 150 liter vízfogyasztásból a melegvíz-igény a szokásoktól függően napi 50-80 literért 

felelős, ennek több mint fele jut a tisztálkodásra. Ez a mennyiség azonban jóval nagyobb lehet, 

ha kádban fürdünk. Nem árt tudni, hogy a zuhanyozás harmadannyi energia- és 

vízfelhasználással jár, mintha kádban fürödnénk. Míg egy kádfürdővel kb. 120-150 liter vizet 

és 5-6,8 kWh energiát fogyasztunk, egy háromperces zuhanyozáshoz 30-50 liter víz, valamint 

1-1,9 kWh energia elegendő. 

 

Átlagos napi vízfelhasználás megoszlása tevékenység szerint

30%

35%

2%

4%

4%

12%

6%
7%

WC-öblítés
Fürdőszoba
ivóvíz, konyha
Mosogatás
Kert
Mosás
Takarítás
Egyéb

 
Forrás: www.dch.hu  adatai alapján 

 

Apró odafigyeléssel takarékoskodhatunk a vízzel, ha nem engedjük folyni a csapot miközben 

mosogatunk, fogat mosunk vagy borotválkozunk. Mosogatásnál használjunk kéttálcás 

mosogatót az öblítővíz mennyiségének csökkentése érdekében. A vízcsapok csöpögését, 

vécétartályok szivárgását minél előbb szüntessük meg, mert a folyamatos csöpögés havonta 

akár egy kádnyi vizet is elpazarol.  

 

3.2.2. Esővízgyűjtés 

 

A kertünkbe lehulló csapadék sok problémát okozhat, amennyiben elhanyagoljuk, helyesen 

kezelve azonban a kert ápolásával és az elérhető vízmegtakarítással saját hasznunkra 

fordíthatjuk. 
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Ha a személyenként és naponta átlagosan elfogyasztott 150 liter víz megoszlását megnézzük 

(lásd 3.2.1. fejezet), látható, hogy az ivóvíz kb. 50%-át könnyen lehetne csapadékvízzel 

helyettesíteni. Az összegyűjtött esővíz használható a WC-öblítéstől kezdve a mosáson át a 

takarításig és a kert öntözéséig. Ezekre a célokra a háztartások nagy részében teljesen 

feleslegesen tiszta ivóvízet használunk, noha kézenfekvő lenne a viszonylag könnyen 

tisztítható, szűrhető csapadékvíz felhasználása.  

 

A csapadékvíz szorosan összekapcsolja az építőipar különböző ágazatait – az építészetet, az 

épületgépészetet, a mélyépítést és az üzemeltetést − ezért a tervezés és a kivitelezés során is 

fontos ezen ágazatok gondos együttműködése. 

 

Az épületen belül gravitációs és vákuumos elven működő esővíz-elvezető rendszerek 

használhatók. A gravitációs rendszerek előnye, hogy bárki könnyedén megtervezheti, és 

néhány alapfüggvény ismeretében kiválaszthatja a szükséges átmérőt. Azonban a nagy átmérők 

és a szükséges lejtés okozta hátrány miatt alkalmazása korlátozott, nehézkes.  

A vákuumos esővíz elvezető rendszerek kisebb átmérőkkel, lejtés kialakítása nélkül tudják 

ugyanezt a feladatot ellátni. Méretezésükhöz speciális program szükséges, ezért ezt a 

folyamatot általában a gyártók magukra vállalják. A vákuumos rendszerek a pontos méretezés 

és a hidraulikai egyensúly miatt fokozottan érzékenyek a változtatásokra. 

A két megoldás közti különbség a vízelvezetés módjában van. A gravitációs rendszerek 

esetében a szállított víz mennyisége megegyezik a lehulló csapadék mennyiségével. A 

vákuumos rendszerek kis vízmennyiség esetén gravitációsan üzemelnek, e felett pedig a 

méretezési intenzitás eléréséig szakaszos „digitális” üzemben. A méretezési állapotnak 

megfelelő esőintenzitás pillanatában mindkét rendszer azonos mennyiséget szállít.  

 

Az épületből kilépve a csapadékviz immár a mélyépítés hatáskörébe tartozik. A két ágazat 

közti határvonalat többnyire egy akna jelenti. Alapvető elvárás, hogy az aknafedél rácsos 

kialakítású legyen, hogy amennyiben a közműcsatorna valamilyen okból kifolyólag nem tudja 

teljes mértékben elszállítani a tetőn összegyűjtött vízmennyiséget, a felesleg a rácson keresztül 

kifolyhat a szabadba. Ellenkező esetben visszatorlódhat az épületen belüli hálózatba, ami 

jelentős károkat okozhat. 

 

Ha a telekhatáron kívüli fogadó csatornahálózat kapacitása erősen korlátozott, az 

visszatorlódáshoz vezethet. Erre megoldást jelenthet a telekhatáron belüli esővízszikkasztás, 
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tárolás, amely működhet pufferként, tározóként, szikkasztóként. A probléma megoldására 

különböző lehetőségek közül lehet választani a hagyományos kavicsos szikkasztóktól az 

automatizált esővíz-hasznosító rendszerekig.  

Fontos a megépült rendszerek karbantartása. A gyártók garanciát vállalnak rendszereikre, de a 

tetőfelületek és az összefolyók tisztaságát rendszeresen ellenőrizni kell. Az időjárás erősen 

befolyásolja ennek gyakoriságát, főként a tavaszi és az őszi időszakban, amikor a növényekről 

különböző részek kerülhetnek a szél segítségével a nem kívánt területekre. Az eldugult 

összefolyó kellemetlen pillanatokat okozhat. 

 

A helyi csapadékvíz kezelés több problémára is megoldást ad. Kisebb költségű közmű 

csatornahálózatot kell kiépíteni, csökkenthető az utcákra kifolyó gyors lefolyású víz 

mennyisége, és a telekhatáron belül keletkezett csapadék a helyszínen hasznosítható.  

 

Környezetvédelmi szempontok 

A lefolyó csapadékmennyiség tartós megváltozásáért és a csapadék eloszlásáért korunk egyik 

legkomolyabb globális problémája, a klímaváltozás mellett elsősorban az egykori természetes 

területek beépítéssel történő lezárása a felelős. Hosszú csapadékmentes időszakokat gyakran 

extrém csapadékos időszakok követik, a hirtelen megjelenő, hatalmas csapadékmennyiség 

azonban a természetes felületek növekvő lezárása miatt nem képes közvetlenül elszivárogni, 

így nem áll rendelkezésre a talajvíz természetes újraképződéséhez. A lefolyó víz növekvő 

mennyisége és a lefolyási csúcsok túlterhelik a csatornahálózatot, a víztisztító berendezéseket 

és a befogadókat, ami fokozottan megnöveli az árvízveszélyt. A biológiai tisztítók érzékenyek 

a terhelés ingadozására, a nagy mennyiségű csapadékvíz egyszerűen kiöblíti a tisztítóműből a 

biológiai tisztítást végző baktériumokat. Ezután hosszú ideig tart az eredeti állapot 

visszaállítása. A csapadékvíz tudatos kezelésével és az ésszerű és fenntartható 

vízgazdálkodással tehetünk a problémák elkerüléséért. 
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Esővízgyűjtő rendszerek felépítése 

 

Egy átlagos esővíz hasznosító rendszer egy szűrőből, egy gyűjtőtartályból és egy szivattyúból 

áll. A tetőről lefutó esővízből a szűrőn fennakad a szennyeződés, majd a csapadék a 

gyűjtőtartályba jut. Az így kiválasztott szennyeződés automatikusan a csatornahálózatba vagy a 

szivárgó aknába jut.  A tartályból a vizet a víz alatti szivattyú nyomja a csővezetékeken 

keresztül a felhasználási helyekre. Az esővíz-hasznosító rendszer lelke a vezérlőegység, amely 

felügyeli, ellenőrzi és irányítja a teljes berendezés működését. A szivattyú szükség szerint az 

egység saját közbenső tartályból vagy az esővíz-ciszternából használja a vizet. E két egymástól 

független kör miatt a működés vízhiány esetén is zavartalan marad. Az ivóvízvezetéken 

keresztül történő vízellátás kapcsolóval, kézzel is működésbe hozható, de ugyanez következik 

be, ha az úszókapcsoló szintjelzője vagy a feltorlódás-figyelő jelzi a keletkezett vízhiányt. A 

visszakapcsolás ugyanilyen módon történik. A mindenkori üzemi állapot leolvasható a 

kijelzőn. A közbülső edényben lévő vizet rendszeres időközönként le kell cserélni annak 

érdekében, hogy az ivóvízvezetékben ne pangjon. 
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Az esővíz-hasznosító berendezés kiválasztásakor az alábbi szempontokat kell feltétlenül szem 

előtt tartani:  

• Jó, ha a víztároló egy darabból készül, különben a földmozgások következtében 

repedések keletkezhetnek, és szigetelési problémák léphetnek fel.  

• Az ideális szűrő a csapadék lehullása után gyorsan megszárad, ezáltal elkerülhetővé 

válik a baktériumok megtelepedése.  

• A szivattyú zajszintje ne legyen magas. 

 

1. Felszíni esővízgyűjtők  

 

Az esővízgyűjtés legegyszerűbb módja a tetőnkről összefolyó víz elvezetése az eresz alatt 

elhelyezett, megfelelő méretű tartályba vagy tartályokba. Az összegyűjtött esővizet műanyag 

csapon vagy tömlőn keresztül ereszthetjük le a tartályokból, de kisteljesítményű szivattyúval 

már magasabb helyre is eljuttathatjuk. Az így nyerhető vízmennyiség kiszámításához vegyük 

figyelembe, hogy 30-40 m2 tetőfelületről 1 m3 víz gyűjthető össze havonta. A legegyszerűbb 

megoldás, ha egy hordót állítunk az ereszcsatorna alá. Ebből azonban nehéz kinyerni az 

összegyűjtött vizet, hiányzik az öntözéshez szükséges víznyomás, ráadásul hamar koszolódik, 

algásodik a víz. Ma már találhatunk a kínálatban exkluzív kivitelű esővízgyűjtőket is, például 

igényes oszloputánzatokat, amelyek nem csupán praktikus, de dekoratív tárgyai is lesznek 

kertünknek. Ennél szakszerűbb módja az esővíz gyűjtésének, amikor acéltartályokat vagy a 

helyszínen kivitelezett vasbeton tartályokat építtetünk. Ezek hátránya, hogy gyakran idő előtt 

korrodálódnak, vagy nem képesek kellő vízzárást nyújtani.  

 

Az esővízgyűjtőt az ereszcsatorna mellé célszerű tenni olyan helyre, ahol könnyen 

megközelíthető. Amennyiben az adottságok lehetővé teszik, úgy árnyékosabb, napfénytől 

védettebb oldalon helyezzül el a tartályt. Fontos, hogy vízszintes legyen a kiválasztott terület. 

 

Célszerű ereszeket helyezni minden olyan tetőre, (pl. garázs, félszer, fáskamra, szerszámos 

bódé, stb. tetejére is), amelyekről a csapadékot be lehet gyűjteni. Tanácsos drót rácsokkal 

védeni az ereszeket, hogy a falevelek ne kerüljenek a víztárolóba. Az eresz lemenő csövére 

feltétlenül rácsot kell tenni, az esetleges állati tetemek megállítására. A szűrőegységet 

közvetlenül az esővíz lefutásának útjába kell beiktatni. A szennyeződések kiválasztása után a 

vizet nem kell további tisztítás alá vetni. A hosszantartó, minőségi károsodás nélküli tárolás 

érdekében érdemes szűrt esővizet gyűjteni a tározókban. Az ereszeket lombhullás után 
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feltétlenül meg kell tisztítani. Nem szabad elfeledkezni a felszíni esővízgyűjtők téli leürítéséről 

sem.       

 

2. Földbe helyezett esővízgyűjtő  

 

A legkorszerűbb megoldás az edzett műanyagból, speciálisan víztárolásra gyártott tartályok 

földbe süllyesztése. A talajszint alá süllyesztett tartályok korábban elsősorban acélból 

készültek, de mivel az acél korrodálódik, a helyszínen készített beton-, vasbeton tartályok is 

kedvelt megoldásnak számítottak. Azonban igazán vízzáróan nehéz a helyszínen egy 

betontartályt kialakítani. A közelmúltban, főleg a rengeteg műanyaghulladék újrahasznosítása 

révén, megjelentek a reciklált, ezért olcsóbb polietilén anyagú tartályok. A műanyag a hő 

kivételével szinte mindennek ellenáll, nem korrodálódik, saválló és teljesen vízzáró. A talajba 

süllyesztve nem támadja meg az UV-sugárzás, nem fagy szét és nem érheti közvetlen lánghatás 

sem. A kedvező adottságoknak köszönhetően a műanyag esővíztárolók 50 éves várható 

élettartammal rendelkeznek. A földbe süllyeszthető műanyag tartályokhoz csak egy vízszintes, 

stabil homokágy szükséges (tömör agyagtalaj esetén 16-32-es kavics vagy sóder töltőanyag a 

tartályok felső részén) kb.3-5 óra alatt telepíthetők. Azonban nem szabad elfeledkezni a talajba 

helyezett műanyag tartályok hátrányairól sem. Az ilyen tárolók kevésbé állnak ellen a 

mechanikai hatásoknak, éles kövek, törmelék közé süllyesztve megsérülhetnek, a felettük való 

közlekedést csak megerősítve viselik el. A műanyag könnyű súlya miatt olyan helyeken, ahol 

sok a talajvíz, könnyen felúszhat a tartály. A családi házas környezetbe való 

csapadékvízgyűjtésre − minden előnyüket és hátrányukat figyelembe véve − elsősorban ezek a 

tartályok alkalmasak.  

Ahol nagy a terhelés, rossz a talajminőség és magas a talajvízszint, ott előre gyártott monolit 

vasbetontartályt érdemes választani. A tartályok gyártása a 10 m3-es térfogatig gazdaságos, 

ennél nagyobb tároló térfogat esetén egymással összekapcsolható tartálycsoportokat célszerű 

telepíteni. Családi házak esetében nemigen van szükség 10 m3-nél nagyobb térfogatra.  

 

A tartályt fedő talajréteg biztosítja a fagybiztos víztárolást. Ezen felül, az állandó 

fénymentesség és a viszonylagosan állandó hőmérséklet segíti a kiváló minőségű esővíz 

biztosítását hónapokon át. A felszínen csak egy esztétikus aknafedél látszik.  

Egy esővízgyűjtő rendszer minden eleme cserélhető, javítható: de egy tartályt kivenni és 

kicserélni, már nem könnyű feladat. Ezért kell kizárólag minőségi, erre tervezett és gyártott 
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tartályt beépíteni. 

  

Esővízhasznosító rendszer telepítésének lépései és követelményei 

  

A terület megválasztásakor az az elsődleges szempont, hogy elegendő hely álljon 

rendelkezésre, hogy a gödör akadálymentesen elkészíthető legyen. A tartály helye a 

legközelebbi épülettől minimum egy méter távolságban legyen kijelölve. Ha a gödör mélysége 

meghaladja az alapozás mélységét, a távolságot kb.5 méterre meg kell növelni. A tartály fölé 

tilos építeni. A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a tartály ne álljon talajvízben.  

Ha fák és növények környezetébe telepítjük a tartályt, arra vigyázzunk, hogy a fatörzstől 2,5 m-

nél közelebbre ne kerüljön. A tartály fölé és mellé csak olyan növényeket ültessünk, melyek 

gyökérzete nem éri el a tartály falát, ez a tartály épsége és a növény életfunkciói szempontjából 

egyaránt fontos. Amennyiben lejt a telek, szakemberrel meg kell vizsgáltatni, hogy a tartály 

5 méteres körzetében szükség van-e támasztófal építésére. A gödör felületi igényét a tartály 

szélességi és hosszúsági méretei határozzák meg, melyhez minden irányban 0,5 métert hozzá 

kell adni a munkavégzés valamint a feltöltésre használt sóder vagy homok helyigénye miatt. A 

gödör mélysége a tank méretétől, valamint a fagyhatártól függ. Ez az európai térségben 0,8 

méter, mely a tartály felső szélétől értendő. A maximális földtakarás 1,5 méter lehet. A 

munkálatokat a gödör előkészítésével kell kezdeni: a föld kiemelése után a gödör aljára 

helyezett 0,2 m vastag sóder-feltöltést jól meg kell tömöríteni, majd vízszintezni. A tartályt 

óvatosan kell a gödörbe leereszteni, nehogy megsérüljön a felülete. Behelyezés után ellenőrizni 

kell, hogy a tartály vízszintben van-e. A csatlakozó csövek elhelyezésekor a következőkre kell 

figyelni: A befolyó csövet és a tartály elfolyó csövét egyaránt minimum 1%-os eséssel 

csatlakoztassuk a tartályhoz. Amennyiben vezérlő és ellátó vezetékeket is csatlakoztatunk, azok 

védőcsövét is minimum 1%-os lejtéssel kell csatlakoztatni, hogy a talaj és csapadékvizet 

elvezesse az épülettől. Az ülepítő medencét úgy kell kialakítani, hogy annak fedelét felemelve, 

szükség esetén könnyen ki lehessen takarítani. Rendkívül fontos, hogy a fedél jól zárjon. Az 

algásodás elkerülése érdekében az ülepítőben lévő vizet nem érheti fény. Az ülepítő medence 

túlfolyója a tisztító aknába folyik, majd a tárolóba kerül. Ezek összes térfogatát a gyűjtő tető 

vízszintes vetületéből kell kiszámítani. Minden négyzetméter tetővetületre 140 liter, tároló 

térfogat szükséges. Ha ennél kisebbet telepítünk, akkor esős időszakban vizet veszítünk, ami 

szárazság idején hiányozni fog. Érdemes ezért inkább túl nagyra tervezni a víztárolót, mint túl 

kicsire.  
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Költségigény, megtérülés 

 

Igen egyszerűen megoldható például az esővízzel való locsolás, ha azonban az automata 

mosógépet is ezzel akarjuk üzemeltetni, az már komolyabb beruházást, átgondolt tervezést 

igényel. 

Az alábbi táblázatban szerepel egy átlagos 4-fős háztartás (150m2 -es családi házat feltételezve) 

ellátását szolgáló esővíz-hasznosító rendszer költségigénye. A külső vezetékek árát 

tartalmazzák a berendezések. 

1. Földmunka 237 Eur 

2. Filter 380 Eur 

3. Tartály 1 945 Eur 

4. Tisztitó akna 474 Eur 

5. Szivattyú 2 170 Eur 

6. Belső vezeték 197 Eur 

 Összesen 5 403 Eur 

 

 

Ha egy átlagos családi házhoz tartozó tetőfelület 150 m2, az erről a felületről évente 

összegyűjthető csapadék 150 m2 x 550 l/m2 =82.500 l, azaz 82,5 m3. Ebből az esővízből kb. 

380 m2 kertet locsolhatunk, vagy elláthatjuk egy 4 fős család WC-öblítésének és a mosógépek 

vízigényét. A számítás alapjául vett családi házban élő 4 tagú család összes vízfogyasztása 

600 l/nap, tehát 216 m3/év. Az elérhető megtakarítás így 38 százalékos. Ha például egy üdülő, 

kemping vagy benzinkút WC-blokkját látjuk el, akkor 70–80 százalékos megtakarítás is 

elérhető. A rendszer egyszerűségének köszönhetően kis karbantartási igénnyel rendelkezik, így 

a beszerzési és beépítési költségen felül nem kell komoly költségekkel számolnunk az 

üzemeltetés során. 
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3.2.3. Szürkevíz hasznosítás: kevésbé szennyezett háztartási víz ismételt 
felhasználása 

 

A csatornába kerülő lakossági szennyvizet szennyezettsége alapján két csoportba sorolhatjuk. 

Az egyikbe a kevéssé szennyezett, a tisztálkodásból (fürdés, zuhanyozás, kézmosás) és a 

mosásból származó vizek tartoznak, ez a szürkevíz. A másik csoport a WC-ből származó víz, 

ami - mivel fekáliát és vizeletet tartalmaz - különféle kórokozókkal erősen szennyezett, ezért 

feketevíznek nevezzük. Kérdéses a mosogatóvíz besorolása, mivel zsíros, és szilárd hulladékot 

is tartalmaz, mint az élelmiszer maradékok, ezért általában szintén feketevíznek tekintik. 

Emellett a mosdókagylóból származó víz minősítése is kérdés, mert a borotválkozás és 

fogmosás útján jóval szennyezettebb, mint a fürdő vagy mosóvíz, ezért inkább kerülendő a 

szürkevízrendszerekben újbóli felhasználása, és megfontolandó a WC szennyvizével való 

elvezetése.  

A megkülönböztetés azért indokolt, mert a szürkevíz bizonyos célokra még felhasználható, 

mivel kb. 1/9-ed annyi szennyezőanyagot tartalmaz, mint a feketevíz. A szürkevíz 

újrahasználatához önálló szennyvízhálózat szükséges, a WC és a mosogató szennyvizének 

elvezetéséhez már a tervezésnél egy saját vízhálózatot kell előirányozni. 
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A szürkevíz hasznosítása során megoldandó feladatok: 

Gyűjtés 

Szűrés, tisztítás, fertőtlenítés 

Tárolás 

Szállítás 

Felhasználás 

 

A víztakarékosság elve, hogy a háztartásba belépő vizet minél többször felhasználjuk, ez pedig 

a szennyvízkeletkezés helyén a leggazdaságosabb. A szürkevíz hasznosítás a víz újrahasználat 

második lépcsőfokán helyezkedik el, és az első szint vizét hasznosítja újra. 

A szürkevizet csak szűrést és fertőtlenítést követően lehet újrahasznosítani, és csak 

meghatározott célokra. Mosószert tartalmazó szürkevízzel nem szabad élelmiszernövényt 

öntözni, csupán dísznövényeket. Ha a szürkevíz mosószer szennyezettsége biológiailag nem 

lebomló mosószer, akkor gátolhatja a növények fejlődését. A szürkevíz szűrésből és 

fertőtlenítésből álló kezelésén kívül, gondot okoz a tárolása is. Már a 60-as évek második 
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felében végeztek kísérleteket Svédországban a szürkevíz felhasználási lehetőségeit kutatva, és 

arra a megállapításra jutottak, hogy a szürkevíz kezeletlenül 72 óra alatt mikrobiológiailag 

olyan szennyezetté válik, annyira elszaporodnak benne a baktériumok, hogy gyakorlatilag 

feketevíznek minősül (amit köznapi nyelven úgy nevezünk, hogy megbüdösödik, megrothad). 

Éppen ezért, a szürkevíz felhasználhatóságának időkorlátja van, egy-két napnál tovább nem 

tárolható, mert potenciális egészségügyi veszélyforrás. Az élelmiszerekhez hasonlóan, a 

szürkevíz is romlandó anyag. Nem szabad 48 óránál tovább tárolni, még szűrést és 

fertőtlenítést követően sem.  

 

A szürkevíz veszélyei 

 

Az egy főre jutó napi lakossági vízfelhasználás körülbelül 150 liter, melynek mintegy feléből 

keletkezik szürkevíz. Egy átlagos háztartás vízigényének körülbelül egyharmada váltható ki a 

szürkevíz felhasználásával. A szürkevíz hasznosításával tehát csökkentjük az ivóvíz-igények 

kielégítéséből, valamint a szennyvíztisztításból származó környezetterhelést. A szürkevíz 

felhasználása több okból is nagyobb körültekintést igényel, mint például az esővízé: ennek 

főbb vonatkozásai, hogy el kell kerülni a járványveszély lehetőségét, a kellemetlen szagok 

keletkezését és terjedését, a természetes vizek szennyezését, a talaj és a növényzet 

degradációját, valamint a káros rovarok, rágcsálók elszaporodását. Ezért a szürkevizet kezelés 

nélkül (egyszerű szűréssel, de annak hosszabb idejű tárolása nélkül) felszín alatti 

szivárogtatásos öntözésre, bizonyos kezeléssel pedig hagyományos öntözésre, WC-öblítésre, 

esetleg mosásra szabad felhasználni.  

 

A szürkevíz összetétele 

 

Minőségét mikrobiológiai, kémiai és fizikai jellemzők határozzák meg, azok mértéke pedig 

nagyban befolyásolja a szürkevíz későbbi felhasználását, illetve kezelését. Az egyes jellemzők 

mennyiségének, koncentrációjának átlagos értéke egy bizonyos szóráson túl függ a vizet 

felhasználók életkorától, életmódjától és egészségi állapotától. A szürkevíz mikrobiológiai 

minőségét elsősorban bizonyos, a székletben is megtalálható, fertőzésveszélyt jelentő 

baktériumok mennyisége határozza meg. Ezek mértéke általában alacsony; kivéve, ha például 

széklettel szennyezett pelenkák vagy más ruhadarabok mosásából származik. A szürkevízben 

található vegyi anyagok elsősorban a különféle oldott tisztító-, tisztálkodó- és kozmetikai 

szerekből származnak (mint például mosószer, öblítő, sampon, szappan, hajfesték stb.). 
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Közülük nagyobb arányban a foszfor, a nitrogén, valamint a nátrium-, kalcium-, kálium- és 

magnéziumsók, továbbá a klór okozhatnak problémát – elsősorban akkor, ha a szürkevizet 

locsolásra használjuk, mivel megváltoztathatják a talaj vegyi viszonyait. A foszfor és nitrogén 

fontos növényi tápanyag, azonban túlzott mértékben már káros, a természetes vizekbe kerülve 

pedig felboríthatja azok ökoszisztémáit. Hasonló a helyzet a különféle sókkal is. A klórtartalmú 

háztartási fertőtlenítőszerek nagyobb mennyiségben a talajba kerülve tönkretehetik annak 

mikroflóráját azzal, hogy ott minden (még jótékony hatású) mikroorganizmust elpusztítanak. 

Ennek megfelelően szintén nem célszerű locsolásra felhasználni olyan szürkevizet, amely 

veszélyes anyagokkal (festékkel, olajjal stb.) szennyezett ruhadarabok kimosásából származik. 

A szürkevízben levő szilárd anyagok (hajszálak, kisebb-nagyobb szilárd részecskék) dugulást 

okozhatnak a rendszerben, így szűrésük indokolt. 

 

A szürkevíz kezelése 

 

Kezeletlen szürkevíz alatt a legfeljebb mechanikusan szűrt szürkevizet értjük. Ezt legfeljebb a 

talaj felszíne alatti szivárogtatásos locsolásra szabad felhasználni annak egy napnál nem 

további tárolása nélkül. Ennek oka, hogy hagyományos locsolás esetén a vízben levő esetleges 

kórokozók a vízcseppekről vagy a nyersen fogyasztott növényekről a szervezetbe jutva, illetve 

a tárolótartályban elszaporodva megbetegedéseket okozhatnak. A szürkevizet ily módon 

felhasználó szivárogtatásos locsolórendszer főbb elemei: egy kézzel működtetett szelep, 

amellyel a keletkező szürkevizet a locsolórendszerbe vagy a csatornahálózatba irányíthatjuk; 

egy durva szűrő, amely a vízben levő nagyobb szilárd részecskéket megszűri, hogy azok a 

rendszerben ne okozhassanak dugulást; a kerti alagcsövezés; egy ideiglenes tárolóedény, amely 

a szürkevizet felfogja, amíg az el nem folyik a rendszerben; valamint egy túlfolyásgátló. A 

keletkezett szürkevíz eljuthat a növényekhez a gravitáció segítségével, valamint egy szivattyú 

által is. Bizonyos felhasználásokhoz a szürkevizet hosszabb-rövidebb ideig tárolni kell, mint 

például WC-öblítéshez, esetleg mosáshoz. Ilyen esetekben a szűrésen túl fertőtleníteni is kell, 

de ezek után az már felhasználható hagyományos kerti locsoláshoz is. Az ezt megvalósító 

rendszer a tárolótartállyal, az elosztóvezetékekkel, szerelvényekkel, valamint a fertőtlenítő 

berendezéssel több, mint a kezeletlen szürkevizet felhasználó rendszer. 

 

A szürkevíz fertőtlenítése történhet klór-, illetve jódtartalmú fertőtlenítőszerekkel, ultraibolya 

fénnyel vagy ózonnal. Lakossági felhasználók számára inkább az előbbiek érhetők el, 

közületek viszont megengedhetik maguknak az utóbbiakat is. A klórtartalmú fertőtlenítőszerek 
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olcsók, könnyen beszerezhetők, viszont a klór a növények és a talaj mikroorganizmusai 

számára mérgező, továbbá a szerves anyagokkal könnyen reakcióba lép, ez csökkenti a 

fertőtlenítésre jutó mennyiséget. A jódtartalmú fertőtlenítőszerek sokkal drágábbak, viszont a 

jód kevesebb szerves anyaggal reagál – de a talajba kerülve szintén „fertőtlenítik” azt. A 

szürkevíz fertőtlenítésére megfelelnek az uszodákban használt fertőtlenítőszerek. Ezek por 

vagy tabletta formájában adagolhatók, viszont az uszodavízhez képest nagyobb mennyiségben, 

mivel a szürkevíz annál szennyezettebb: ezért mintegy 15 mg/l klórtartalommal kell számolni.  

Az ultraibolya fénnyel, illetve ózonnal történő fertőtlenítés (a szükséges berendezések miatt) 

nagyobb beruházást igényel, így alkalmazása nagy mennyiségű szürkevíz kezelése esetén térül 

meg. Használata kevesebb emberi beavatkozást tesz szükségessé, és a szürkevíz kémiai 

viszonyait sem változtatja meg, ezért kevésbé kell félni attól, hogy a locsolás tönkreteszi a 

talajt és a növényeket. 

 

Felhasználási lehetőségek 

 

Ha a szürkevizet nagyobb mennyiségben locsolásra használjuk, akkor célszerű biológiai úton 

lebomló háztartási mosó-, tisztító- és kozmetikai szereket használni, amelyek kevés növényekre 

káros anyagokat tartalmaznak. Közülük nagyobb mennyiségben a foszfor, a nitrogén, valamint 

a nátrium-, kalcium-, kálium- és magnéziumsók, továbbá a klór okozhatnak problémát, mivel 

megváltoztathatják a talaj vegyi viszonyait. A foszfor és nitrogén fontos növényi tápanyag, 

azonban túlzott mértékben már káros, a természetes vizekbe kerülve pedig felboríthatja azok 

ökoszisztémáit. 

Veszélyes anyagokat tartalmazó szürkevizet értelemszerűen nem szabad a kertbe engedni! 

Érdemes rendszeresen figyelni a növényeket, valamint - hosszabb eső nélküli időszak esetén - 

ivóvízzel is megöntözni azokat. Nem szabad használni a locsolórendszert nagy esők alatt, 

nehogy az a szürkevizet kimossa a kertből. Tilos locsolni szürkevízzel ivóvíznyerő helyek 

közelében, valamint olyan területeken, ahol rendszeresen gyengébb immunrendszerű emberek 

(gyerekek, idősek, betegek) tartózkodnak, vagyis óvodák, idősotthonok, kórházak szűkebb 

környezetében. 

 

WC-öblítés:  

Az ivóvíz legnagyobb pazarlása a WC öblítés. A tisztálkodás, mosás során keletkező szürkevíz 

minősége megfelel a wc-öblítés igényeinek, ezzel sok tiszta víz spórolható meg. A rendszer 

alapelve, hogy egy átlagos fürdés vagy zuhanyozás körülbelül annyi visszaforgatható vizet 
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eredményez, amennyi ténylegesen szükséges a WC-öblítéshez. A WC- és a mosogató 

szennyvizének elvezetéséhez már a tervezésnél egy különálló vízhálózatot kell előirányozni. A 

szürke víz egy tartályba kerül, onnan emelhető át WC öblítésre. A zuhany- és fürdővíz 

szennyvíz vezetékeit kisebb átmérővel és alacsonyabb lejtéssel kell betervezni, hogy 

kompenzáljuk a szürkevíz jelentősen csökkent sodró hatását. Ezen kiegészítő szerelés költségei 

egy új építésű ház esetén nem jelentősek, meglévő épületeknél ez az elkülönített szerelés 

felújításkor javasolható. A tisztított vízvételi helyeket minden esetben „Nem ivóvíz!”-felirattal 

kell ellátni. Ugyanígy kell a csöveket jelölni az üzemi vízvezetékrendszeren belül.  

  

Öntözés:  

Az esővíz éppen a száraz nyári hónapokban nem áll kellő mennyiségben rendelkezésünkre, 

amikor a növényeket gyakrabban öntöznénk. Ilyenkor azonban többet zuhanyozunk, és a 

megfelelően tisztított szürke szennyvíz alkalmas a kertek locsolására. Ha a szürkevizet 

nagyobb mennyiségben locsolásra is használjuk, akkor – azon túl, hogy veszélyes anyagokat 

tartalmazó szürkevizet nem javasolt a kertbe engedni – célszerű biológiai úton lebomló 

háztartási mosó-, tisztító- és kozmetikai szereket használni, amelyek kevés, a növényekre káros 

anyagokat tartalmaznak. Ezen felül célszerű rendszeresen figyelni a növényeket, valamint – 

hosszabb eső nélküli időszak esetén – ivóvízzel is megöntözni azokat. Nem szabad használni a 

locsolórendszert nagy esők alatt, nehogy az a szürkevizet kimossa a kertből. A kert 

alagcsövezése a felszíntől minimum 10 cm-re legyen. Értelemszerűen hosszabb időn keresztül 

nem ajánlott a szürkevizet a locsolórendszerbe engedni, nehogy az a kert túllocsolásához 

vezessen. A locsolásra fordítható víz mennyisége – a kert méretén kívül − függ a 

csapadékmennyiségtől, valamint a talaj vízelnyelő képességétől. A fentiek miatt inkább pázsit 

és/vagy dísznövények, mint emberi fogyasztásra szánt haszonnövények locsolására célszerű 

használni. Tilos locsolni szürkevízzel ivóvíznyerő helyek közelében, valamint olyan 

területeken, ahol rendszeresen gyengébb immunrendszerű emberek (gyerekek, idősek, betegek) 

tartózkodnak: vagyis óvodák, idősotthonok, kórházak szűkebb környezetében.  

 

Költségigény 

 

Egy átlagos 4-fős családi házhoz szükséges szürkevíz hasznosító rendszer (kompresszorral, 

600 literes szűrőtartállyal) telepítésének ára: 5 800 Euro + 330 Euro földmunkák. Nagyobb 

léptékben jóval költséghatékonyabb egy hasonló rendszer. Összehasonlításképp egy 40 főt 

ellátó épület részére a szett ára 9.258 Euro. 
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3.3. Komposztálás 

 

A komposztálás a legősibb hulladék-újrahasznosító eljárás, mely során a szemünk előtt zajlik a 

természet önfenntartó körforgása. A komposztálás során a természetes humuszképződéshez 

hasonlóan a nyers szerves anyag lebomlása és ezzel párhuzamosan a humuszanyagok 

szintetizálódása játszódik le. A lebontást főleg a talajlakó baktériumok végzik, amennyiben 

megfelelő körülményeket (oxigén, víz, hőmérséklet, C/N-arány) biztosítunk számukra. 

 

 
 

A szerves anyagok biológiai lebontásának két lehetséges formája van. Levegő jelenlétében az 

aerob fajok szaporodnak el, ekkor korhadásról vagy oxidációs folyamatról beszélünk, oxigén 

hiányában, az anaerob fajok szaporodnak el, a folyamatot rothadásnak, fermentációnak, ill. 

redukciós folyamatnak nevezzük.   
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A komposztálásnál mindent el kell követnünk a megfelelő oxigénellátás biztosítása érdekében.  

Ha a nyersanyag levegőtlenné válik, nemkívánatos anaerob baktériumok szaporodnak el benne, 

melyek tevékenysége folytán a komposzt bűzlő, rothadó masszává válik. Ennek megelőzése 

érdekében fontos a levegős tárolóhely biztosítása és a lazító anyagok bekeverése. A 

komposzthalmot nem szabad gödörbe rakni, és biztosítani kell a jó vízelvezetést. 

 

Az aerob lebomlás 

Szerves anyag aerob lebomlása során jelentős mennyiségű hő keletkezik a mezofil és termofil 

baktériumok oxidáló tevékenysége kapcsán. A folyamat során a komposztálódó anyag 65-

70°C-ra is felmelegszik. A komposzthalomban sok penész- és sugárgomba fordul elő, s az érési 

folyamat végén rendszerint sok a giliszta is. A szerves anyag aerob oxidációja szagtalan 

folyamat. 

 

Az anaerob lebomlás 

Az anaerob lebomlás során a szerves vegyületekből nagy részben metán és egyéb alacsony 

szénatom-számú szénhidrogének és hidrogén keletkezik. Rothadásnál a felszabaduló ammónia, 

kénhidrogén és bizonyos szerves savak jellegzetes bűzös szagot okoznak. A 

komposzthalomban illetve a halom alatt lévő föld kékesszürke színűvé válik és elsavanyodik. 

A folyamatban tehát a redukció van túlsúlyban, ezért nem szabadul fel annyi hő, mint az aerob 

bomlásban. Az anaerob bomlás hőmérséklete jellemzően csak 30-35°C. A természetben a 

redukciós folyamatok ritkábbak, általában vizenyős talajok levegőtől elzárt, alsó rétegében 

fordulnak elő. A keletkező metán a levegővel érintkezve meggyulladhat. 

 

Komposztálásnál természetesen mindkét folyamat lejátszódhat és különböző mértékben le is 

játszódik. A komposzthalom külső rétegében az aerob, míg a belső részén az anaerob 

folyamatok dominálnak. Az aerob körülmények túlsúlyának biztosítása a komposzt 

kezelőjének feladata. 

 

A rendelkezésre álló víz mennyisége rendkívül nagymértékben befolyásolja a szerves anyagok 

lebomlását. Ha kevés a nedvesség, akkor a mikroorganizmusok szaporodása leáll. Az sem 

szerencsés, ha túl sok a víz, mert ekkor kiszorítja a részecskék közötti térből a levegőt, és nem 

lesz elegendő oxigén a rendszerben. Ilyenkor a szerves anyagok bomlása rothadássá alakul, ezt 

a kellemetlen szag megjelenéséből vehetjük észre. Tapasztalat szerint a 40-60%-os 

nedvességtartalom a legkedvezőbb. A gyakorlatban általában nem méréssel, hanem tapasztalati 
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úton állítjuk be az anyagok nedvességtartalmát. Ehhez az ún. marokpróbát használjuk: ha a 

komposztot összenyomva vizet tudunk belőle kipréselni, túl nedves; ha összetapad, optimális; 

ha viszont szétesik, akkor túl száraz az anyag. 

 

A mikroorganizmusok életműködéséhez szükséges anyagoknak nem csupán a minőségére, 

hanem az arányára is figyelni kell. A komposztok elsősorban a nitrogén- és a foszforutánpótlás 

szempontjából jelentősek, de tartalmaznak különböző mennyiségű káliumot, kalciumot, 

magnéziumot, mikroelemeket is. A lebomlás gyorsaságát erősen befolyásolja, hogy a 

lebontandó szerves anyagban milyen a szén és a nitrogén egymáshoz viszonyított aránya (C/N). 

Az ideális a 25-30:1 arány. Ha sok a szén, szén-dioxid keletkezik és távozik a rendszerből, a 

folyamat igen lassú. Ha pedig nitrogénből van sok, a nitrogén jelentős része ammónia 

formájában távozik. A nyers szerves hulladékok kémiai összetétele meglehetősen különböző, 

ezért keveréssel tudjuk beállítani az ideális arányt. Magas nitrogéntartalmú anyagok: konyhai 

hulladék, zöldségmaradvány, fűnyesedék, híg trágya. Magas széntartalmú anyagok: fakéreg, 

faforgács, fűrészpor, avar, kartonpapír. 

 

A hulladékok köre, amelyek a komposztálóra kerülhetnek, meglehetősen széles: 

A konyhából és a háztartásból: a zöldségtisztítás hulladékai, krumpli-, gyümölcs- és tojáshéj, 

káposzta- és salátalevél, kávé- és teazacc, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, 

virágföld, fahamu (max. 2-3 kg/m3), növényevő kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt, 

toll, szőr, papír (selyempapír, tojásdoboz feldarabolva) kis mennyiségben, gyapjú-, pamut és 

lenvászon jól feldarabolva, szintén kis mennyiségben. 

A kertből: lenyírt fű, kerti gyomok (virágzás előtt), falevél, szalma, összeaprított ágak, gallyak, 

elszáradt virágok, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, fűrészpor. 

 

Akár kis mennyiségű, nem komposztra való anyag adagolásával is elronthatjuk munkánkat, 

ezért a következő hulladékokat semmi esetre se tegyük a komposztra: festék-, lakk-, olaj- és 

zsírmaradék; szintetikus, illetve nem lebomló anyagok (műanyag, üveg, cserép, fémek), 

ételmaradék, hús, csont, fertőzött növények, húsevő állatok alma, veszélyes, magas 

nehézfémtartalmú anyagok (nagy forgalmú utak mellől származó növényi hulladék); elem, 

akkumulátor, porszívó gyűjtőzsákja. 
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A komposztálás menete 

 

A komposztáló tartályt illetve a komposztáló keretet jó vízelvezetésű, árnyékos helyre 

helyezzük. Az aprított zöldhulladékunk gyűjtéséhez a konyhában használjunk egy megfelelő 

nagyságú, fedeles tárolóedényt, amit nyáron ajánlatos naponta, télen elegendő hetente üríteni. 

A könnyen lebomló anyagok bomlása már a komposztgyűjtés során elkezdődik, a hőmérséklet 

már ekkor elkezd emelkedni. 

A gyorsabb lebomlás érdekében a komposztálóba kerülő anyagokat ajánlatos 5 cm-nél kisebb 

darabokra aprítani. A nagy felület-térfogat arányú anyagokhoz könnyebben hozzá tudnak férni 

a mikroorganizmusok, így felgyorsulnak a bomlási és átalakulási folyamatok.  

A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a levegőzést 

alulról biztosítsuk. Erre − ha már korábban készítettünk − rakjunk egy kevés komposztot a 

folyamat gyorsabb beindítása érdekében. Erre rétegezzük a konyhából és a kertből kikerülő 

különböző fajtájú szerves hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb, nitrogénben gazdagabb 

hulladékra fásabb, szárazabb, tehát szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk az ideális 

tápanyag-keveredés elérése érdekében. 

A rétegek közé szórhatunk adalékanyagokat a komposzt minőségének javítása érdekében. 

Adalékanyagként használhatunk földet, alginitet, vagy agyagásványokat (bentonit, 

montmorillonit), kőzetlisztet, vagy szilikátásványokat (zeolitok, riolittufa). Ezek jó megkötő 

képességüknél fogva ártalmatlanítják a keletkező kellemetlen szagú gázokat. A bentonitot 

például hulladéklerakók szigetelése során is előszeretettel használják. Savanyú talajoknál 

ideális talajjavító a mészkő, a márga és a dolomit őrölt formában. Gipszet használhatunk szikes 

talajoknál, mert remekül semlegesíti a lúgosságot. Ahhoz, hogy eredményesen komposztáljunk, 

nincs szükség különleges serkentő anyagra, mivel földdel, illetve nem teljesen érett 

komposzttal ugyanolyan jól beindíthatjuk a folyamatot. 

A komposztálás nagyon fontos lépése a keverés és az átrakás. Amikor megtelt a 

komposztgyűjtőnk, jól összekeverjük a felgyülemlett szerves anyagot, és beállítjuk a 

nedvességtartalmat. Utána 4-6 hétig nem szabad hozzányúlni. hogy a lebomlás során keletkező 

hő ne távozzon el. Ebben a fázisban a legmagasabb a hőmérséklet, 50 °C körül gombák, 

sugárgombák, 65 °C fölött spórás baktériumok végzik a cukrok, fehérjék, keményítő 

lebontását. A bomlási folyamat első szakaszának végén (5-6. hét) kell ismét összekeverni a 

komposzthalmot. A komposztban a hőmérséklet folyamatosan csökken, és a halom benépesül 
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talajlakókkal (például férgek, ezerlábúak, ászkák, atkák), az anyag lassan besötétedik. Ez a friss 

komposzt. A friss komposzt még egy érési fázison megy keresztül, ekkor a földigiliszták 

lazítják, keverik az anyagot. A humuszképződés és az ásványosodás befejeződésével kialakul 

az érett komposzt, egy stabil, kiváló szerkezetű anyag, amely bárhol felhasználható. 

Hogy jobb minőségű komposztot kapjunk, a keverést 6-8 hetente ismételjük. A keverések 

alkalmával a marokpróbával tudjuk ellenőrizni, és szükség esetén beállítani az ideális 

nedvességtartalmat. 

 

A friss, 4-6 hónapos komposzt tápanyagtartalma magas, ezért nagyon gyorsan hat. 

A talaj felszínén használható, pl. bogyósok, fák, cserjék, veteményesek őszi betakarására. 

Pázsit, valamint földkeverék céljára alkalmatlan. 

Az érett, 8-12 hónapos komposzt lassan fejti ki hatását, kiváló talajjavító tulajdonságokkal 

rendelkezik. Földdel egyenletesen összekeverve a cserepes- és balkonnövények, valamint a 

veteményesek földjének fontos alapanyaga. Rostálás után valamennyi növénykultúránál 

felhasználható. 

 

Előnyei 

 

A háztartási hulladéknak körülbelül 30%-a komposztálható szerves anyag. A kommunális 

hulladékszállító cégeknek az elszállítandó hulladék mennyisége alapján fizetünk, 30%-kal 

csökkenthetők tehát az ilyen jellegű költségeink, amennyiben a szerves anyagokat külön 

gyűjtjük és komposztáljuk. A komposztálás további előnye, hogy nem kell elégetni a 

feleslegessé vált ágakat, nyesedéket, falevelet, ezáltal a levegőt se szennyezzük. 

A komposzt tulajdonképpen mesterséges humusz, ami a növények számára nélkülözhetetlen 

tápanyagokat tartalmaz, ezért a komposztálás lehetőséget ad arra, hogy a háztartásban és a 

kertben keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagokat visszajuttassuk a talajba. A 

komposzt humusztartalmában a tápanyagok olyan formában vannak jelen, hogy a növények 

könnyen fel tudják venni azokat. Így növeljük a talaj termőképességét, melyet elsősorban 

humusztartalma befolyásol. A komposzt hozzáadásának hatására javul a talaj szerkezete, ami 

elősegíti levegőzését. A komposzt sötét színe segíti a talaj felmelegedését, jelentős vízmegkötő 

képessége következtében pedig javul a talaj vízháztartása, nő a talaj biológiai aktivitása. A 

komposzt hozzáadásának köszönhetően nő a növények ellenállóképessége a kórokozókkal és 

növényi kártevőkkel szemben, továbbá növekszik a talaj tápanyagtároló képessége, csökken a 

kimosódás veszélye. 
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Költségigény 

 

Az alábbi táblázatban különböző típusú és méretű komposztáló ládák beszerzési ára szerepel: 

 

típus leírás Ár EUR-ban 

JRK 350 350 lit., 34,03 

AL-KO K 390 390 lit., 37,34 

JRK Silo S 650 650 lit., 39,00 

AL-KO Jumbo 800 800 lit., 48,91 

HECHT 360 L 360 lit., 39,00 

KETER ECO 470 L 470 lit., 46,00 

KETER ECO 650 L 650 lit., 59,00 

JRK 400 Hobby 400 lit., 32,00 

JRK 600 Hobby 600 lit., 48,00 
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4. Megújuló energiaforrások felhasználása 
 

4.1. Keretfeltételek Szlovákiában 

  

Az utóbbi másfél évtizedben Szlovákia jelentős társadalmi-gazdasági átalakuláson ment 

keresztül, amelynek hatása kiterjedt az energiaszektor fejlődésére (privatizáció, liberalizáció, 

technológiai modernizáció) is. A szektorban bekövetkező átalakulási folyamatot erősítette az 

európai integrációs folyamat. Az EU jogharmonizáció részeként a tagországok vállalták az 

uniós előírások teljesítését. Közösségi szinten több irányelv is született, amelynek célja az 

energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások részarányának növelése. A megújuló 

energiaforrásból termelt villamos energia támogatásáról rendelkező 2001/77 EK Direktíva 

jelentős hatást gyakorol az európai energiarendszerre és a tagországok energiapolitikájára. Az 

Irányelv (az ún. RES-E Direktíva) uniós szinten a megújuló energiaforrásból származó 

villamos energia részarányát 21%-ra kívánja növelni a teljes villamosenergia-felhasználáson 

belül 2010-re. A direktíva a közösségi célkitűzésen felül tagállami szintű célokat is rögzít 

ugyanerre az évre, Szlovákia esetében a célelőirányzat 31%. 

A 2003/30 EK Megújuló Energia a Közlekedésben Irányelv 2010-re 5,75%-os bioüzemanyag 

részarányt tűzött ki célul a közlekedési ágazatban. 

Szlovákiára vonatkozóan a 2009/28 EK Megújuló Energia Irányelvben meghatározott kötelező 

érvényű célkitűzés a 2020-as évre a végső energiafelhasználásban 14%-os megújuló energia 

részarány elérése, továbbá legalább 10%-os megújuló energia részarány a közlekedési 

ágazatban (ez az érték minden EU tagállam esetében megegyezik). 

Szakértői vélemények szerint Szlovákia bátor vállalást tett a megújuló energiaforrások 

részarányának növelésére az említett időszakra. A kitűzött célok teljesítéséhez az ország piaci 

keretfeltételeket alakított ki, és támogatási eszközöket vezetett be.  

 

Jelenlegi energiastruktúra 

 

Az alábbi diagram az egyes energiaforrások megoszlását mutatja a teljes végső 

energiafelhasználásban: 
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Energiamix (2008)
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Forrás: Slovenske Elektrarne adatai alapján 

 

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA: International Energy Agency) adatai szerint a primer 

energiafelhasználás megoszlása energiahordozónként, 2006-os adatok alapján a következő volt: 

 

Primer energiafelhasználás megoszlása energiahordozónként (2006) 

 

 

 
 

Forrás: www.iea.org  

 

Megállapíthatjuk tehát, hogy Szlovákia meglehetősen messze áll a kitűzött célok elérésétől. A 

hivatalos nemzeti energiapolitikai dokumentumok adatai szerint a megújuló energiaforrások 

részaránya az összes primerenergia-felhasználásban csupán 4-5% körül van. A megújuló 
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energiaforrások részaránya a bruttó végső energiafelhasználásban pedig 6-7% körüli. Szlovákia 

primer energia szükségletének 95%-át fosszilis energiaforrásokból fedezi, a primer 

energiaforrások több mint 90%-át importálja az ország. Feketeszénből például az import 

mértéke eléri az évi 5 millió tonnát. Az olaj 99%-át Oroszországból importálja az állam. A két 

ország közötti megegyezés alapján a behozatal (6 millió t/év) 2014 végéig biztosítva van. A 

távfűtés legfőbb energiaforrása (több mint 70%-ban) a földgáz, melynek aránya növekedő 

tendenciát mutat, de sajnos ritkán hasznosítják kombinált hő- és villamosenergia termelés 

formájában. Szlovákia földgáz-fogyasztása kb. évi 6 milliárd m3, ennek a hazai termelés 

csupán max. 2%-át fedezi, a maradékot importálják. 2008-ban írtak alá szerződést 

Oroszországgal 20 éves időtartamra a további földgáz-importról. 

 

Villamosenergia  

 

A szlovák villamosenergia-termelés nagy része atom, gáz- és széntüzelésű erőművekből 

származik. A beépített villamosenergia kapacitás Szlovákiában fosszilis-, nukleáris- és 

vízenergián alapszik. Az 1990-es évek eleje óta az országban az energiafelhasználás nagyjából 

konstans, de a termelés csökkent. A Bohunice V1 reaktorok üzemen kívül helyezése után az 

ország energia-exportőrből energia-importőrré vált. 2009-ben Szlovákia területén 7453 MW 

villamosenergia-termelő kapacitás volt telepítve (a Slovenske Elektrarne adatai alapján). Az 

ország területén az összes villamosenergia-fogyasztás az adott évben elérte a 29.830 GWh-t, az 

összes villamosenergia-termelés pedig a 29.309 GWh-t, így az import szaldó 521 GWh (1,7 %) 

volt. 

 

Beépített villamosenergia-termelő kapacitás (2008)
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Forrás: a Slovenske Elektrarne adatai alapján 

 

Megtermelt villamos energia (2008)

15%

57%

28%

vízenergia

atomerőművek

hőerőmű

 
Forrás: a Slovenske Elektrarne adatai alapján 

 

A villamosenergia-termelés tekintetében a megújulók helyzete 2006-ban a következőképpen 

alakult: a bruttó villamosenergiatermelés 17,%-a származott megújuló energiaforrásokból, 

amelynek megoszlása a következőképpen alakult: 96,93% vízenergia, 2,88% biomassza, 0,14% 

szél és 0,05% biogáz (Az EU által kezdeményezett Intelligent Energy Europe program 

keretében készült, 2009-ben publikált RE-shaping tanulmány adatai szerint). Ezen adatok 

alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a megújuló energiatermelést szinte teljesen a nagy- és 

kisvízi erőművekben termelt zöld áram határozza meg.  

 

Szlovák Energiabiztonsági Stratégia  

 

Az Energiabiztonsági Stratégiát a szlovák kormány 2008.október 15.-én hagyta jóvá. A 

dokumentum kimondja, hogy az energiabiztonság nemzetbiztonsági kérdés, a politikai 

függetlenség eszköze, így rendkívül fontos szerepet játszik az ország jövőjének alakulásában. 

A stratégia célja egy a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, az ellátásbiztonság és a 

műszaki biztonság követelményeinek egyaránt megfelelő, valóban versenyképes energiaszektor 

kialakítása. Az Energiabiztonsági Stratégia (SEB SR) hozzáférhető a Gazdasági Minisztérium 

honlapján. 
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Szlovákia Energiabiztonsági Stratégiájának prioritásai 

 
• Megbízható, környezetvédelmi szempontból elfogadható és gazdaságilag hatékony 

energiaellátás 

• A fosszilis tüzelőanyagoktól való importfüggőség csökkentése 

• A megújuló energiaforrások felhasználása mértékének emelése, elsősorban a 

vízfolyamok, biomassza, a geotermális energia és a napenergia terén 

• A hazai primer energiaforrások gazdaságilag hatékony elvű kihasználása a villamos- és 

a hőenergia-termelésben összhangban az ország nyersanyag-politikájával – elsősorban a 

szén és az uránérc hazai készletei az energia–importfüggőség csökkentése érdekében 

• A kapcsolt energiatermelés forrásai hasznosításának a támogatása 

• Új technológiák, újítások és a legjobb hozzáférhető technikák bevezetése az 

energetikában 

• Az energiaellátás-függőség csökkentése a kockázatos térségekből és a források, 

valamint az ellátási útvonalak diverzifikációja  

• A gazdaság kőolajjal, földgázzal, hő- és villamosenergiával való biztonságos ellátása 

 

A stratégia felhívja rá a figyelmet, hogy a barnaszén és a lignit a biomassza és a vízenergia 

mellett az ország legfontosabb energiahordozói, az importfüggőség csökkentésének fontos 

eszközei lehetnek, noha az elmúlt tíz évben csökkent a kitermelési mennyiség. 

 

A földgáz-felhasználással kapcsolatban megállapítja a stratégia, hogy feltétlenül szüksége 

Szlovákia részvételének a feltételeit megteremteni a nemzetközi gázprojektekben. A stratégia a 

gáziparban a források és az ellátási útvonalak diverzifikációjára irányul azzal a céllal, hogy 

csökkenjen a függőség az egyedüli ellátótól – Oroszországtól. 

 

A villamosenergetika fő célja a termelés és a fogyasztás egyensúly-egyenlegének biztosítása, 

valamint az önellátás biztosítása az energiaellátásban. 

Intézkedések e cél elérésének az érdekében: 

Források 

• a kiegyenlített energiamix megtartása – nukleáris, hő- és vízierőművek valamint a 

megújuló energiaforrások 
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• a meglévő erőművek teljesítményének az emelése - fejlesztés, felújítás és korszerűsítés 

(atomerőművek 180 MW) 

• magas hatékonyságú új erőművek építése (gőz-gáz erőmű Malženice 58 %) 

Vezetékrendszer 

• a meglévő vezetékrendszerek kapacitásának megerősítése – a 220 kV-os vezetékek 

pótlása 400 kV-os vezetékekkel 

• a teljesítmény kivezetésének és kapcsolásának biztosítása az új erőművekből 

• új, határon átnyúló vezetékkapcsolások kiépítése 

• a disztribúciós rendszer korszerűsítése – 110 kV 

 

Megújuló energiaforrások hasznosítása 

 

Megújuló-alapú hőenergiatermelés 

 

A legmeghatározóbb a megújuló-alapú hőenergia-termelésben a biomassza energetikai célú 

hasznosítása. Ez jellemzően hagyományos technológiák alkalmazásával történő, fűtési célú 

biomassza hasznosítást jelent, nem kereskedelmi léptékben. Az elmúlt években számos 

fejlesztés történt a szilárd biomassza távfűtési és CHP (kombinált hő- és villamosenergia-

előállítás) szektorban történő alkalmazására. A geotermikus energia hőtermelési célú 

hasznosítása egyelőre gyermekcipőben jár, noha az ország nagy potenciállal rendelkezik ezen a 

területen. 

 

Megújuló alapú villamosenergia-termelés 

 

A megújuló-alapú villamosenergia-termelés jelenleg szinte teljes mértékben a vízenergia 

hasznosítására alapoz, főleg ipari léptékű vízerőművek üzemeltetésével. E megújuló 

energiaforrás tekintetében a potenciál meglehetősen nagy arányban kihasznált. A jelenleg 

telepített szélenergia-kapacitás − a potenciálhoz viszonyítva − nagyon szerény, csupán 

3,14 MW körüli (az EREC-European Renewable Energy Council adatai alapján). Szlovákia 

tehát nyomában sincs a villamosenergia-termelés területén 2010-re vállalt 31%-os megújuló 

energia részaránynak. Bizakodásra ad okot, hogy a biomasszán, víz- és szélenergián kívül a 

geotermikus- és napenergia hasznosításában is rengeteg lehetőség rejlik a jövőt illetően (lásd 
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bővebben 4.2. fejezet). A szlovák RES-E piac komoly figyelmet élvez helyi és nemzetközi 

befektetők és projekt-fejlesztők részéről. 

 

Támogatási rendszer 

 

Az energiaszektort érintő EU-direktívákban kitűzött célok teljesítése csak megfelelő állami 

támogatási rendszer kialakításával valósítható meg. A támogatási rendszer fogalma nem 

korlátozódik a pénzügyi támogatásra, hanem azt az egész gazdasági, jogi, intézményi hátteret 

magába foglalja, amely a megújuló-alapú energiatermelést hivatott támogatni. Az irányelvek 

nem határoznak meg kötelező érvényű támogatási eszközöket a megújuló energiaforrások 

hasznosításának ösztönzésére, ezek megválasztását a tagállamok hatáskörébe utalják. Az Unió 

a következő elvárásokat rögzíti a kialakítandó támogatási rendszerrel szemben:  

• Összeegyeztethető legyen a belső villamos-energia-piac elveivel, illetve a 

környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatással;  

• Vegye figyelembe a különböző megújuló energiaforrások sajátosságait (eltérő 

technológiákat és földrajzi különbségeket);  

• Legyen könnyen átlátható, garantálja a befektetői bizalmat és biztosítsa a beruházások 

megtérülését;  

• Társadalmilag legyen elfogadott és költséghatékony.  

 

Az Európai Unió tagállamaiban az alábbi támogatási eszközök terjedtek el: 

 

1. Nem pénzügyi ösztönzők 

 

A megújuló-alapú technológiákba történő beruházást és zöld áramtermelést egyaránt 

ösztönözhetik. Általában a megújuló energiapiac kialakításához szükséges intézményi 

háttér, és jogi, gazdasági keretfeltételek tartoznak ebbe a kategóriába.  

 

2. Pénzügyi ösztönzők 

 

A pénzügyi ösztönzők tekintetében számos támogatási lehetőségre láthatunk példát az EU 

tagállamaiban. A beruházási támogatás a kivitelezést támogatja: az állam a beruházási 

költségek egy részét átvállalja, kamattámogatást ad a beruházásra felvett hitelre, vagy 
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adókedvezményekben részesíti a beruházót. További lehetőség a termelést ösztönző 

támogatások alkalmazása. Példa erre a támogatott átvételi ár-rendszer, mely keretében az 

állam általában jogszabályi formában hosszabb távra egy minimális átvételi árat garantál a 

zöld áramra, és kötelezi a rendszer üzemeltetőjét a megújuló energiaforrásból termelt áram 

megvételére. Ez a modell tehát az áron keresztül szabályoz. Ebbe a kategóriába tartoznak 

még a kvóták. Ennek alkalmazásakor a szabályozó hatóság kötelezi a gazdasági szereplőket 

(termelők, szolgáltatók, fogyasztók) az ún. kötelezetteket, hogy egy meghatározott időszak 

alatt bizonyos mennyiségű vagy bizonyos százalékban zöld villamos energiát állítsanak elő, 

vagy vásároljanak. További termelést ösztönző támogatási forma a zöld bizonyítványok 

alkalmazása. Ez a következő koncepcióra épít: a RES-E termelők a piacon a zöld áramot 

nagykereskedelmi áron értékesítik, ugyanakkor a RES-E termelés nagysága alapján 

meghatározott számú zöld bizonyítványt kapnak, amit a tőzsdén értékesíthetnek. Ezt az 

ösztönzési formát általában a kvótarendszerrel együtt alkalmazzák. Végül, a pénzügyi 

ösztönzők kategóriájába tartozik még az adókedvezmény. A megtermelt zöld áram általános 

forgalmi adójának egy részét vagy egészét elengedik.  

 

Általában a tagállamok több támogatási eszközt együtt alkalmaznak, illetve gyakran elő-

fordulnak ún. vegyes támogatási modellek is, amikor a főbb ösztönző eszközök egyes elemeit 

egymással kombinálják. 
  

A szlovák támogatási rendszer 

 

A szlovák támogatási rendszer elsősorban a beruházási támogatásokkal, adókedvezmények 

nyújtásával és támogatott átvételi árakkal ösztönzi a megújulók hasznosítására irányuló be-

ruházásokat és a megújuló-alapú áramtermelést.  

 

Villamosenergia-szektor 

 

Szlovákiában jelenleg a megújuló-alapú villamosenergia termelés serkentésének legfontosabb 

eszköze a támogatott átvételi ár-rendszer, amely a legtöbb megújuló energiaforrást hasznosító 

technológiát lefedi. Az illetékes hatóság évente új tarifákat szab, az infláció mértékének 

figyelembevételével. A legmagasabb tarifát a napelemekkel megtermelt áramért fizetik a 

szolgáltatók. 2009. június 19-én az országgyűlés elfogadta az új, megújuló energia- és 

nagyhatékonyságú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozó törvényt, az ország 
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EU-s célkitűzéseinek elérése érdekében. Az új támogatási rendszer 2010. január elsején lépett 

érvénybe, és a következő elemeket tartalmazza: támogatott átvételi ár, betáplálási prémium és 

adókedvezmény.  

 

A garantált átvételi ár a különböző típusú megújulós technológiák esetén a telepített kapacitás 

és a telepítés dátumától függően (2005. január 1. előtt vagy után) kerül meghatározásra. A 

hálózati átvételi árat úgy határozzák meg, hogy a megtérülési időtartam, az ún. pay-back period 

12 év legyen. Az állami szabályozás értelmében a regionális energiaszolgáltatók a megújuló 

energiaforrásból termelt áramért fix betáplálási díjat fizetnek a termelő által bemutatott 

eredetigazolás alapján, a villamosenergia piacra vonatkozó 317/2007-es számú szabályzatban 

rögzítettek alapján.  Az új támogatási rendszer a következő technológiákra vonatkozik: víz-, 

nap-, szél- és geotermikus energia, biomassza, biogáz, depónia gáz és biometán. 

 

A támogatási rendszer másik fontos eleme a betáplálási prémium, amelyre a megújuló-alapú 

villamos energiát termelők jogosultak. A rendszer keretében az alap áram-tarifán felül az áram-

szolgáltatók prémiumot fizetnek a betáplált villamos energiáért, melynek mértékét az illetékes 

hatóság határozza meg. A megújuló energiaforrásból energiát termelők az erőmű 

üzembehelyezése, rekonstrukciója vagy korszerűsítése után 15 éven keresztül jogosultak erre a 

prémiumra. A prémium összegének meghatározása során figyelembe veszik a megújuló 

energiaforrás típusát, az alkalmazott technológiát, a telepítés dátumát és méretét. A termelők 

10 MW-os erőmű kapacitásig jogosultak a prémiumra. 10 MW-ot meghaladó teljesítményű 

erőművek esetében a prémium a megtermelt energiamennyiség bizonyos aránya után jár. 

Egészen pontosan a 10 MW-os érték és a teljes kapacitás aránya alapján számítják ki a 

prémiumra jogosult energiamennyiségét. Szélenergia esetében 15 MW-os kapacitásig jár a 

betáplálási prémium. 

 

Szlovákiában a villamos energia fogyasztói adó-köteles. A megújuló energiák támogatása 

érdekében a megújuló energiaforrásból termelt villamos energiát mentesítik ez a kötelesség 

alól. Erre a mentességre az összes áramtermelésre szolgáló megújulós technológia jogosult. Az 

adó mértéke 2010. január 1. után 0.13 €ct/kWh. 

 

Hőenergia-szektor 
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A megújuló-alapú hőenergiatermelés ösztönzése beruházási támogatások által történik. A 

támogatási rendszer legfontosabb dokumentuma az országgyűlés által 2007-ben elfogadott 

„Stratégia a megújuló energiaforrások szélesebb körű használatáért a Szlovák Köztársaságban 

Intézkedés 5 – a biomassza és napenergia háztartási célú felhasználásának népszerűsítő 

programja”. A stratégia szerint a kitűzött célok eléréséhez 2007 és 2015 között nagyobb 

mértékű beruházási támogatás szükséges az egyéni felhasználók részére. A támogatási program 

célja az, hogy a lakásokban és családi házakban is napenergiát és biomasszát használjanak a 

használati meleg víz előállításához, valamint fűtési célokra. A program alapján azok a 

háztartások, amelyek biomassza-tüzelésű kazánt, vagy napkollektort telepíttetnek, 

meghatározott feltételek mellett támogathatók. A program keretében csak új telepítésű 

rendszerek tulajdonosai folyamodhatnak támogatásért. A program teljes költségvetése 8 millió 

euro, amely az állami kasszából kerül finanszírozásra.  Ebből az összegből előreláthatólag kb. 

5000 projektet támogatnak majd.  

A napkollektorokkal szemben támasztott követelmények: 2010-től kezdődően a napkollektorok 

hatásfoka el kell, hogy érje az 525 kWh/m2/év értéket. Továbbá a telepítésre kerülő 

berendezésnek az EU-ban kiadott Solar Keymark tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. 

A biomassza kazánokkal szemben támasztott követelmények: a készülék hasábfa, pellett, 

fabrikett vagy faapríték tüzelésére legyen alkalmas, minimum 84%-os hatásfokkal (EU-s 

laboratórium által igazolva). Az elfogadható maximális kibocsátási értékek 1500 mg/m3 CO-ra 

és 100 mg/m3 szilárd részecskékre. A támogatás feltétele még a kiegészítő fűtési berendezés 

telepítése. 

A biomassza kazánokra elérhető támogatás összege elérheti a telepítési költség 30%-át, de 

maximum 1000 euro lehet. 

A napkollektorokra elérhető támogatás mértéke: 

- 200 EUR/m2 maximum 8 m2-es rendszerig; 

- 50 EUR/m2 8 m2-t meghaladó telepítések esetén; 

- 300 EUR/m2 apartmanházak esetén, amennyiben az egy apartmanra eső kollektor-terület 

kevesebb, mint 3m2. 

Az említett támogatási program mellett uniós forrásokból is nyújtható beruházási támogatás. 

Ezekkel elsősorban a zöld áram termelését szolgáló beruházásokat és környezetvédelmi 

projekteket finanszíroznak. 

 

Újépítésű, nagyméretű épületek esetén az 555/2005. számú, az épületek energiahatékonyságára 

vonatkozó törvény alapján kötelező megvizsgálni a megújuló energiaforrások alkalmazásának 
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lehetőségeit. E törvény értelmében az egyes alternatív energiarendszerek műszaki, 

gazdaságossági és környezetvédelmi értékelését is köteles bemutatni a beruházó. 

 

Közlekedési szektor 

  

2004 májusa óta a közlekedési célt szolgáló bioüzemanyagok adómentességet élveznek. 

2007 júliusában bemutatásra került egy csökkentett forgalmi adó-rendszer a bioüzemanyag-

keverékekre vonatkozóan, melynek értelmében a dízel-észter keverékek és bioetanol-

származékkal (ETBE) dúsított benzin keverékek a bioüzemanyag részarányával arányos 

fogyasztási-adó csökkenésben részesülnek.  

Az adókedvezmény mellett további fontos támogatási forma a kvóta-kötelesség. A termelők és 

kereskedők kötelesek minimum 2%-os arányban bioüzemanyagot keverni a bioüzemanyagokba 

2009. december 31-től.  

 

Hálózatra való csatlakozás jogi háttere 

 

A 656/2004 számú energiatörvény (Zákon 656/2004 Z.z. o energetike) alapján, a megújuló 

energiaforrásból termelt villamosenergia termelője kedvezményes feltételekkel jogosult a 

megtermelt áram átadására, terjesztésére és szállítására, a műszaki feltételek teljesítése esetén. 

A szolgáltatók kötelesek átvenni a megújuló-alapú vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-

termelő (CHP) erőművekben megtermelt áramot. A megújuló energiaforrások és CHP 

támogatásáról szóló 309/2009. számú törvény (Zákon 309/2009 Z.z. o podpore obnovitelných 

zdrojov energie) alapján a RES-E termelők prioritást éveznek a hálózati csatlakozást illetően – 

mindenféle időbeli hatálytól függetlenül. A hálózati csatlakozás költségét a termelő fizeti. A 

csatlakozási díj összegét befolyásolja, hogy a rendszerbeillesztés műszaki feltételeinek 

megteremtése és a kapacitás fenntartása mekkora költségekkel jár. A hálózati elosztók 

felelőssége a megújuló-alapú villamosenergia-termelés kiegyensúlyozása. 
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4.2. Természeti adottságok 

 

Szlovákia jelentős, jelenleg kihasználatlan potenciállal rendelkezik számos megújuló 

energiaforrás – elsősorban a biomassza, geotermális- és a napenergia − hasznosításához. A 

kedvező adottságok ellenére európai viszonylatban alacsony a megújuló-alapú energiatermelés, 

ráadásul meglehetősen kevés technológia alkalmazásán alapszik (lásd 4.1. fejezet).  

 

Szélenergia 

 

A szélenergia-hasznosítás szempontjából a legkedvezőbb adottságokkal az ország északi 

határához közel eső területek rendelkeznek. A szélenergia-potenciál a megújuló energia 

potenciálnak csak kb. 2,7%-át teszi ki. Az ország területén 80 méteres magasságban 4-9 m/s 

szélsebesség az átlagos érték egy évre levetítve. A szélenergia hasznosítására kb. 4300 km2-nyi 

terület alkalmas, javarészt a hegyvidéki régiókban. Az évente maximálisan kitermelhető 

energia elméleti mennyiségét 590 GWh-ra becsülik, a műszaki lehetőségek 

figyelembevételével már inkább 300GWh/év energiatermelés érhető el. Ez azt jelenti, hogy az 

ország éves villamosenergia termelésének kb. 1,5%-át lehetne szélenergiából fedezni. 

2009 végén az Európai Szélenergia Szövetség (EWEA) szerint 3 MW szélenergia-kapacitás 

üzemelt az országban. Más források 5 MW összteljesítményről számolnak be. Jelenleg is 

üzembehelyezés alatt áll több szélerőmű-park, úgyhogy nem szabad megijedni a 

megtévesztően alacsony számtól. A szakértők 2015-re 5000 MW feletti kapacitás telepítését 

tervezik, így a közeljövőben a szlovák szélenergia-piac ugrásszerű növekedésére lehet 

számítani. 

 
Vízenergia 

 

Noha a vízenergia megújuló energiák közé való sorolása vitatott, mindenképp meg kell 

említenünk ezt az energiatermelési megoldást is, hiszen Szlovákiában jelenleg a megújuló-

alapú energiatermelés szinte kizárólag a vízenergia hasznosítására korlátozódik. Ez annak az 

eredménye, hogy majdnem a teljes rendelkezésre álló technikai potenciál hasznosítására sor 

került már (a Dunán és a Vág folyón a kihasználtság aránya 60-60% körüli), a többi megújuló 

energiaforrás esetében pedig még jelentős növekedésre van lehetőség. Az országban 

kb. 2415 MW a teljes beépített vízenergia teljesítmény, és további 690 MW telepítése van 
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tervbe véve a következő évekre. A potenciál és a megvalósult beruházások nagy része a Vág 

folyó völgyében található (kb. 20 erőmű, összesen 1600 MW kapacitás). A legnagyobb 

teljesítménnyel rendelkező vízerőmű a Cierny Váh szivattyús-tározós erőmű, amelynek 

kapacitása 735 MW. Az ország legnagyobb folyóvizi erőműve az 1992-ben üzembehelyezett 

Bősi Vízerőmű, amely 720 MW kapacitással rendelkezik, és Szlovákia villamosenergia-

termelésének kb. 10%-át fedezi (Slovenské elektrárne, a. s. alapján). 

 

 
Forrás: www.worldcanals.com  

 

Biomassza 

 

Szlovákia jövőbeni energiaellátásában kitörési pontot jelenthet a biomassza (energiaerdők, 

energiaültetvények, hulladékok) energetikai hasznosítása. Ennek ellenére a biomassza jelenleg 

az ország energiaellátásának jelentéktelen részét teszi ki. Az éves biomassza potenciál − 

becslések szerint − 34.500 GWh, a technikai potenciál pedig 33.400 GWh (Intelligent Energy, 

2005). Jelenleg az ország a faipari hulladékok energetikai célú hasznosítására vonatkozó 

potenciál csupán 10%-át használja ki. A szlovák kormány célul tűzte ki a faipari és 

mezőgazdasági hulladékok hasznosítását a villamosenergia- és hőenergia-termelés, valamint a 

biogáz-előállítás területén egyaránt.  
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Geotermikus energia 

 

Szlovákia gazdag alacsony entalpiájú geotermikus forrásokban. A geotermikus gradiens átlagos 

értéke az ország területén 3 °C/100 m, ami megfelel a globális átlagnak. Szlovákia területének 

27%-a alkalmas a geotermikus készletek gazdaságos kihasználására. A források hőmérséklete 

helyenként eléri a 150 °C-ot, mélységük pedig az 5000 métert. A geotermikus energia-

potenciál szakértők becslése szerint kb. 21,456 TJ/év. A legjobb adottságokkal Kassa régiója 

rendelkezik.  

 

A Pannon-medence és környezete földi hőáram sűrűsége 

 

  Forrás: Horváth et al. 2005: A Pannon-medence geodinamikai atlasza 
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Szlovákia földi hőáram sűrűség térképe 

 
                                                                         Forrás: Energie-Atlas 

A fenti ábrákon láthatjuk, hogy a földi hőáram sűrűség átlagos értéke Szlovákia területén 

80mW/m2 körüli, ami valamivel magasabb a globális, kontinentális területekre jellemző 

átlagnál (60mW/m2). 

A kedvező adottságok oka, hogy a Pannon-medence területe alatt a litoszféra vastagsága kisebb 

a globális átlagnál. 

A Pannon-medence és környezete litoszféravastagsága 
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Forrás: Horváth et al. 2005: A Pannon-medence geodinamikai atlasza 
 
 

Jelenleg összesen 188 MW hőenergia-kapacitású létesítményben 3034 TJ/év energiatermeléssel 

az ország számos területén hasznosítják a geotermikus energiát, elsősorban fűtési célokra, a 

mezőgazdaságban és rekreációs célokra (a táblázat régebbi adatokat tartalmaz). 

Szlovákia hasznosított geotemikus forrásai régiónként (Fendek, 1999 alapján) 

Körzet Kiaknázható 
területek száma 

Összes 
hőteljesítmény 

[MWt] 

Kiaknázható 
hőteljesítmény  

[MWt] 

Kiaknázható 
hőteljesítmény 

[ %] 
Bratislava 0 4.42 0,00 0.00 

Trnava 11 72.27 44.47 33.95 

Nitra 9 57.57 40.13 30.64 

Trencin 3 4.54 4.49 3.43 

Zilina 5 35.25 25.56 19.52 

Banska Bystrica 5 9.39 5.15 3.93 

Presov 2 26.87 11.16 8.52 

Kosice 1 33,54 0.01 0.01 

Összesen 36 243.85 130.97 100.00 

    Forrás: Aquamedia: Geothermal Energy in Slovakia 

A két legjobb adottságokkal rendelkező körzete az országnak Trnava és Nitra. Trnava régió 

legjelentősebb területei a geotermikus energia felhasználás szempontjából: Dunajska Streda, 

Velky Meder, és Topolniky. A Nitra régióban Podhajska, Tvrdosovce, Diakovce, és Sturovo.  

 

Napenergia 

 

Szlovákia különböző pontjain a besugárzott napenergia mennyisége 3278 és 3752 Wh/m2/nap 

között mozog, ami azt jelenti, hogy az ország területének átlagértéke 3,9 kWh/nap vagy 1.400 

kWh/év. A napos órák száma júliusban a legmagasabb és decemberben a legalacsonyabb. A 

napkollektrok általi napenergia-hasznosítás tekintetében alig akad különbség az ország 

különböző régióinak adottságaiban. A napsugárzás − amint azt az alábbi térképek is bemutatják 

− az ország déli területein a legintenzívebb, az északi területeken a legkevésbé intenzív, de a 

különbség a régiók közt csupán 13-15%-ot ér el.  
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Az alábbi ábra a besugárzást és a napenergia potenciált mutatja meg Szlovákia területén 

optimális elhelyezésű napelem modulok esetén. 

 

Forrás: PVGIS (Photovoltaic Geographical Informational System) 

 

Az alábbi ábra a besugárzást és a napenergia potenciált mutatja meg Szlovákia területén 

horizontális elhelyezésű napelem modulok esetén. 
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Forrás: PVGIS (Photovoltaic Geographical Informational System) 

 

Jelentős növekedés várható a passzív- és a hőenergia termelés-célú napenergia hasznosítás 

területén. Szakértők szerint különösen a nagyléptékű alkalmazások elterjedésére lehet 

számítani a közeljövőben (pl. napkollektoros távfűtési rendszer), melyek jelenleg még nem 

igazán terjedt el az országban. A fotovoltaikus napenergia-hasznosítás tekintetében azon 

területek rendelkeznek a legnagyobb potenciállal, amelyek áramellátása jelenleg nem 

megoldott (mindamellett az ország területének 98%-át lefedi a villamos energia-hálózat). A 

szlovák kormány 2015-re 10 GWh/év napenergia-alapú elektromos energia-termelést tűzött ki 

célul, ezért ebben az ágazatban ugrásszerű növekedésre számíthatunk majd az elkövetkező 

években (Slovak Spectator, 2009). 
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4.3. Különböző technológiai megoldások bemutatása 

 

Mint azt már a bevezetésben hangsúlyoztuk, a megújuló energiaforrások hasznosításán alapuló 

technológiák kulcsfontosságú eszközei a klímaváltozás elleni harcnak. Érdemes minél több 

technológiát megismerni, ingatlanunk energetikai korszerűsítése vagy új ingatlan vásárlása 

esetén fontolóra venni, hiszen az eltérő igényeknek és adottságoknak megfelelően más-más 

megoldás alkalmazásával lehet az optimális energiaellátást kialakítani. Általánosságban 

megállapítható, hogy a leghatékonyabb és leggazdaságosabb energiatermeléshez a megújuló 

energiaforrások komplex alkalmazása a legbiztosabb út. Fontos azonban, hogy tisztában 

legyünk vele, hogy a megújulók hasznosítása sem mentes a környezetszennyezéstől − az 

életciklus-szemlélet szerint. Ennek lényege, hogy egy eszközt, terméket nem csak annak 

előállítása vagy felhasználása alatt vizsgálunk, hanem a teljes előállítási, használati és 

megsemmisítési folyamat energetikai és környezetszennyezési vonatkozásait szem előtt tartjuk. 

Ebben a megközelítésben már árnyaltabban tudunk egyes tisztán megújulónak tartott 

energiaforrást, vagy annak a környezetre hatását vizsgálni. Lényeges tehát, hogy a megújuló 

energiaforrások alkalmazásával megtermelt energia ésszerű felhasználására törekedjünk, az 

energiapazarlás ebben az esetben sem környezetkímélő.  

Az Európai Unió immár két évtizede létrehozta az External costs of Energy (ExternE) európai 

kutatóhálózatot, amely az emberi tevékenység során fellépő externális költségek vizsgálatával 

foglalkozik. A projektben 1991 óta 20 ország több mint 50 kutatóintézete vett részt. A projekt 

során az energia és közlekedés mellett az ipari tevékenységek is az elemzés tárgyát képezték. A 

kutatás az emberi egészség körében a mortalitás és morbiditás alakulását befolyásoló hatásokra, 

továbbá az épületekre, a termőföldre, az ökoszisztémára és a globális felmelegedésre gyakorolt 

hatásokre terjedt ki. Az EU ExternE projektjének aktualizálása, illetve kiterjesztése az ExternE-

Pol keretében zajlott. A projektet a svájci Paul Scherrer Institut, a német Universität Stuttgart 

és a belga VITO munkatársainak konzorciuma végezte. A vizsgálat egyrészt számításba vette 

az időközben bekövetkezett technológiai változásokat, másrészt kiterjesztette az elemzést az 

ellátásbiztonság témakörére, és szélesítette a geográfiai keretet is a középkelet-európai régióra 

nézve. A kutatás eredményei alapján a legkevesebb externális költséggel járó villamos energia-

termelési megoldás a vízenergia kisléptékű felhasználása és szélenergia hasznosítása. 
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Villamos energia-termelő technológiák externális költségei 

 
Forrás: ExternE (www.externe.info) 
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A hőtermelés externális költségei 

 
Forrás: ExternE (www.externe.info)  

 

4.3.1. Napenergia hasznosítás 

 

A Nap a Naprendszer legnagyobb tagja, a bolygórendszer tömegének 99,87 százaléka 

koncentrálódik benne. A Nap gáz halmazállapotú, közepében helyezkedik el a mag, ahol a 

termonukleáris fúzió zajlik, amely a Nap energiáját termeli. Ennek folyamán a hidrogén 

atommagokból hélium atommagok keletkeznek. Itt a hőmérséklet kb. 15 millió Kelvin. A mag 

a Nap térfogatának csak 10 százalékát adja, de tömegnek mintegy 40 százaléka itt található. Az 

energia gammasugarak és neutrinók formájában keletkezik. A mag után a kisugárzási öv 

következik, ahol a hőmérséklet 4 millió Kelvin közeli. Ez a réteg továbbítja az energiát a 

konvektív zónához, ahonnan áramlások viszik azt el a felszínre. A Nap külső felszínének a 

hőmérséklete 5800 Kelvin. Az a néhány 100 kilométer vastag övezet, amelyet a Napból látunk 

a fotoszféra. Ez az övezet bocsátja ki a napsugárzás kb. 99 százalékát. A fotoszféra felett 

helyezkedik el a kb. 1000 kilométer vastagságú kromoszféra, amelyben a hőmérséklet 

folyamatosan nő, és a koronában már több millió Kelvin értéket ér el. 
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A Napból származó energia elsősorban közeli ibolyántúli, látható és infravörös sugárzás 

formájában hagyja el a csillagot, továbbá kisebb mennyiségben kibocsát gamma- és 

röntgensugarakat, illetve rádióhullámokat is. A Napból másodpercenként kisugárzott energia 

teljes mennyiségét a Nap sugárzási teljesítményének nevezzük, ennek értéke 3,86*1023 kW, de 

csupán tízmilliárdod része éri el a Földet. 

A földi légkör 1 négyzetméterére merőlegesen beeső teljesítmény, azaz a napállandó így 

1370 W. Ez a mutató megadja, hogy átlagos Föld-Nap távolságban (kb. 150 millió kilométer), 

a légkör felső határán, a sugárzás haladási irányára merőleges egységnyi felületre időegység 

alatt mennyi energia esik. 

 

A Nap sugárzásának energiája elengedhetetlen volt a földi élet kialakulásához és fejlődéséhez. 

Annak ellenére, hogy szinte minden általunk használt energiahordozó a Nap energiájának 

köszönhetően jött létre, közvetlenül a Napból származó sugárzást mégsem hasznosítjuk 

jelentősebb mértékben. A Föld felszínére érkező napsugárzás több ezerszeresen meghaladja az 

emberiség jelenlegi energiaigényét, így mindenképp érdemes foglalkozni a hasznosítás elvi és 

technikai potenciáljával. 

A Nap sugárzásából származó energia közvetlen felhasználására már az ókorban is lehetőséget 

kínált számos berendezés, mint például az Arkhimédész által előállított gyújtótükör. A passzív 

napenergia-hasznosítás gyökerei is az ókorba nyúlnak vissza. A Szókratész-féle napház elve, 

amely szerint az épület déli oldalát kell magasabbra építeni a téli napsugárzás hasznosítása 

végett, a mai napig elfogadott.  

  

4.3.1.1. Passzív napenergia hasznosítás 
 

Működési elv 

 

A passzív napenergia-hasznosítás azokat az építészeti megoldásokat fogja össze, melyek 

lehetővé teszik a napenergia minél hatékonyabb felhasználását külön kiegészítő eszköz, 

berendezés nélkül. Egy gondosan megtervezett házban a fűtési és világítási energia jelentős 

részét megtakaríthatjuk az épület formájának, tájolásának, külső és belső szerkezeteinek, 

üvegezési arányának célszerű megválasztásával. Egy épület éves fűtési igényét a makro- és 

mikroklíma értékei határozzák meg. Ezek ismeretében lehet kiszámolni egy épület várható 

energiaigényét, illetve megtervezni a napenergia-felhasználás mértékét. 
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A passzív napenergia-hasznosítás a következő lépéseket tartalmazza: a napsugárzás 

energiájának elnyelése, az energia tárolása és leadása. 

 

A hatékony napenergia-hasznosítás alapfeltétele, hogy az ablakok benapozása maximális 

legyen a téli félévben és minimális a nyári félévben. Fontos továbbá az épület pufferzónás 

alaprajz alapján történő kialakítása, a hőtároló tömeggel összehangolt méretű ablakok beépítése 

és a jó hőszigetelés. Árnyékvetőkkel vagy társított szerkezetekkel (pl. ablaktáblákkal) 

mérsékelhetjük az épület túlmelegedését a nyári félévben, és védekezhetünk a téli lehűlés ellen. 

 

Az épület tájolásának megtervezésekor célszerű a Nap járásának görbéjét vizsgálni. 

 
   Forrás: www.ezermester.hu  

 

 

A téli nap 9-15 között adja a besugárzott energia 93%-át, így érdemes ehhez az időszakhoz 

alakítani az épület tájolását. 
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Az északi front védelme és az árnyékolás csökkentése: 

 
Forrás: http://elohazak.com  

 

Az ideális kialakítás érdekében már a megfelelő építési telek keresésekor szem előtt kell tartani 

néhány szempontot. Lehetőség szerint dél felé lejtő, de legalább dél felé nyitott terepet 

válasszunk, amelyet sem épület, sem fa, sem a domborzat nem árnyékol a téli időszámítás 

szerinti 9 és 15 óra között. A telek akkor igazán ideális, ha lehetőség nyílik a déli oldalon egy 

reflexiós tó telepítésére, amely visszatükrözi a napsugarakat. 

 

Az épület helységeinek beosztásakor törekedjünk az ún. puffer-zónás kialakításra, ahol a puffer 

szerepét az épület északi oldalán található szobák töltik be. Ezekben a helységekben 

alacsonyabb hőmérsékletre számíthatunk, mint a déli fronton elhelyezkedő szobákban. A 

nappali tartózkodásra tervezett szobákat déli oldalra szokás helyezni. Az ideális téli benapozás 

érdekében célszerű a pufferzóna mélységét 3-4 méter körülire, az értékes helyiségek mélységét 

pedig ’az ablak legmagasabb pontja x 2’- formula alapján tervezni (kb. 5-6 m). 
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Ugyancsak a puffer-zóna szerepét tölti be a pince és a padlástér is, ezért a tetőteret lehetőleg ne 

építsük be. Amennyiben mégis szükség van a tetőtér beépítésére, akkor a beépítés a lehető 

legkisebb mértékű legyen, és ne használjunk ferde síkban elhelyezett tetőablakot. 

 

A passzív napenergia hasznosításhoz elengedhetetlen a megfelelő hőtároló tömeg. 1 m2-nyi 

nyílászáróhoz kb. 2000 kg aktív hőtároló tömegre van szükség. E nélkül a helyiségbe bejutó 

sugárzási energia nyáron túlmelegedést okoz, télen viszont elmarad a hőtárolás. Nyáron éjszaka 

szellőztetünk, hogy a hőtároló tömeget visszahűtsük - nappal a déli nagy ablakokat csukva 

tartjuk. Ideális anyag a terméskő, kavics, vályog vagy víz. A hőveszteség csökkentése 

érdekében célszerű egy adott épület térfogatát minél kisebb külső felülettel megvalósítani, ezért 

láthatunk gyakran szinte gömb-formájú szolárházakat. Fontos továbbá az épület jó 

hőszigetelése, enélkül jóval kisebb eredménnyel hasznosíthatjuk a napenergiát vagy bármilyen 

fűtési-hűtési megoldást. A különböző építőanyagok és elemek más-más hőszigetelő 

tulajdonságokkal rendelkeznek. Fontos célkitűzés, hogy az épület termikusan minél inkább 

egységes legyen, ne legyenek hőhidak, rosszul szigetelt felületek stb. A jó hőszigetelés 

érdekében célszerű a zsiliprendszerű (kétajtós) bejárat kialakítása, továbbá a bejárat elé 

örökzöldek ültetése. 

Nagyon fontos az ablakok ideális méretezése: a délre néző helyiségeknél minden négyzetméter 

alapterületre jusson 0,2-0,4 m2 Dél felé tekintő ablakfelület, a többi égtáj felé a lehető 

legkevesebb. Körültekintően kell eljárni a nyílászárók és árnyékolók választásakor is. 

Alkalmazhatunk mozgatható elemeket (redőnyöket, zsalukat, mozgatható hőszigetelő táblákat), 

amelyek nyitott állapotban beengedik a napsugarakat, zárt helyzetben viszont csökkentik a 

hőveszteséget. A tetőkiugrás falvastagsággal együtt kb. 1 méter legyen. Érdemes lombhullató 

fákat vagy szőlőlugast telepíteni a déli fronton (DNy és DK felé), ezzel elkerülhetjük az épület 

nyári túlmelegedését. 

Az egyik legnehezebb feladat a megfelelő hőelosztás, ami sugárzással, vezetéssel és áramlással 

történhet. Így az épület többi része is megfelelő hőmérsékletre hozható. 

A szellőztetés is fontos része a tervezésnek, ennek célja a jó levegőminőség biztosítása és nyári 

viszonyok között az épület hűtése.  

A napház nem statikus rendszer, mindig maximálisan alkalmazkodik a külső körülményekhez. 

Sőt a passzív napházban való energiahatékony életvezetés feltételezi a benne élők részéről is 

alkalmazkodást (például télen egyes helyiségek más feladatkört kapnak). Az épületben folyó 

tevékenység, a hagyományos fűtés megfelelő szabályozása, a mozgatható elemek kezelése is 

jelentősen befolyásolja a megtakarítható energia mennyiségét.  
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Amennyiben a fent említett szempontokat figyelembe vettük házunk építésekor, úgy 5 fok 

körüli külső hőmérséklet esetén fűtőrendszer használata nélkül 18-21 fok közti belső 

hőmérséklet érhető el. 

 

Alkalmazási lehetőségek  

 

A passzív rendszerek típusai az egyes funkciók (energia elnyelése, tárolása és leadása) 

térbelisége alapján a direkt és indirekt hasznosítás. A direkt típus esetében mindhárom funkció 

ugyanabban a térben valósul meg, így a nepenergia-hasznosítás egyszerű építészeti 

megoldásokkal kivitelezhető. Az indirekt módszernél a funkciók térben szétválnak, így 

bonyolult építészeti és gépészeti megoldásokra van szükség. 

 

Tömegfal, Trombe-fal 

A tömegfal elve, hogy a napsugárzást egy üvegtábla mögött elhelyezett nagytömegű fal gyűjti 

össze, és a hőt ez adja át a helyiség levegőjének. A Trombe-fal a tömegfal továbbfejlesztett 

változata. Itt a hőtárolást árnyékoló redőny segíti, a hőeloszlást és a levegő áramlását pedig a 

fal alján és tetején csappantyúkkal lezárható szellőzőnyílások biztosítják.  

 

Naptér 

A naptér, az épület fűtött helyiségeihez csatlakozó, a külső környezettől nagyméretű 

üvegfelülettel elválasztott, direkt besugárzású tér. A napenergiát az alsó födém és a hátsó 

(épület felőli) fal tárolja. Az időjárástól függően a naptér a tárolt hő felhasználásával fűti az 

épületet, hidegben pedig csökkenti a hőveszteséget. A direkt besugárzásnak köszönhetően az 

év nagy részében lakható. Naptér alkalmazásával az éves fűtési energia megtakarítás akár 30%-

os is lehet.  

 

Transzparens hőszigetelés 

A transzparens (átlátszó) hőszigetelésű épületeket passzív fűtésű épületnek is szokás nevezni, 

mert a jó hőszigetelés és a besugárzás együttes hatásaként gyakran nincs szükség hagyományos 

fűtésre. Az átlátszó hőszigetelés a direkt vagy szórt napsugarakat átengedi, de a hideg felület 

felé terjedő hőáramokat csökkenti. Így a jó hővezető-képességű és nagy hőkapacitású belső 

falréteg egyenletes helyiséghőmérsékletet biztosít. A transzparens hőszigetelés alkalmazása 
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viszonylag költséges, mert drága az anyag és a beépítéskor gondoskodni kell a külső 

mechanikai védelemről, illetve a nyári árnyékolásról. 

  

Előnyei 

 

Amennyiben házunk építése során szem előtt tartjuk a passzív napenergia hasznosítás 

alapelveit, rengeteget spórolhatunk fűtési költségeinken. A napfény nagy felületen történő 

beáramlásának köszönhetően napközben kellemes, természetes megvilágításnak örvendhetünk, 

ami nem csupán a világításra elhasznált energiamennyiségét, és ezáltal a villanyszámlánkat 

csökkenti, de a közérzetünkre és egészségünkre is jó hatással van. A passzív napenergia 

hasznosítás előnye még, hogy hosszú távon sem kell komoly karbantartási költségekkel 

számolnunk, így az épület gondos megtervezése az évek folyamán bőven megtérül. 

 

Költségigény 

 

A passzív napenergia hasznosítás költségigénye az alkalmazott technológia és építőanyagok 

függvényében széles skálán változhat. Mindenesetre költséghatékony és alacsony karbantartási 

igényű megoldásról van szó, így gyors megtérülésre számíthatunk. 

 

 

4.3.1.2. Napfényvető, fénycsatorna  
 

Működési elv 

 

Napfényvető alkalmazásával tekintetes mennyiségű elektromos áram megtakarítására nyílik 

lehetőség, hiszen napközben nincs szükség elektromos fényforrás használatára. A napfényvető 

lelke a tetőre szerelt kupola és a benne található reflektor, mely hatékonyan összegyűjti és 

továbbítja a napfényt a fénycsatornán át a megvilágítani kívánt helyiségbe. A fénycsatorna 

olyan helyiségbe vezeti be a napfényt a tetőn keresztül, amely teljesen ablaktalan, vagy az 

ablakok ellenére is rosszul megvilágított. Ez az optikai rendszer tehát a bevilágított aktív zónát 

növeli. 

 

A rendszer kialakításának köszönhetően harmonikusan illeszkedik a tetőbe, megjelenése a 

tetőteri ablakokéhoz hasonló. A fény áteresztésére alkalmas búra diszkréten a mennyezetbe 
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simul. A gyakorlatban elterjedt búrák zöme akrilüvegezésű, ellenáll az időjárás 

viszontagságainak. A búra a közvetlen és diffúz napfény hasznosítására egyaránt alkalmas. A 

továbbított sugarak egy anyagában tükröző, rugalmas alumíniumcsőbe kerülnek. A napsugarak 

a fénycsatorna falának belső reflexiós felületéről visszaverődve haladnak lefelé a 

fényelosztóhoz.   

 

 
 

A fénycsatorna az alábbi elemekből épül fel: 

• Bevilágító fix tetőablak (esetleg búrával) 

• Mennyezetbe szerelhető világítóegység 

• Kétrétegű, akril hőszigetelő búra 

• Fehér szinű takarógyűrű 

• Összekötő cső (belül fényvisszaverő aluminiumfólia burkolattal) 

 

A fénycsatorna fényátbocsátási képessége számos tényezőtől függ, mint például az időjárási 

körülményektől, a napfény beesési szögétől, vagy a fénycsatorna tájolásától és hosszától. Egy 
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fénycsatornával egy kb. 6 m2-es helyiség bevilágítása oldható meg. A rugalmas csővel szerelt 

fénycsatorna mellett napjainkra megjelentek a merev csöves változatok is. Előnyük a flexibilis 

csővel szemben, hogy akár 10 méterre is képesek természetes fényt juttatni, viszont a merev 

csöves változat telepítése esetén magasabb kivitelezési költséggel kell számolnunk. 

 

A merev csöves fénycsatorna a hagyományos izzóknál és a rugalmas csöves fénycsatornánál is 

lényegesen hatékonyabb, a külső üvegfelületre beeső fény 98%-át továbbítja a belső térbe. Az 

előrelépés elsősorban a tükröződő filmanyagok újabb generációjának köszönhető. Ez a 

rendszer lényegesen nagyobb hatékonyságra képes mind a fényáram (lumen), mind a termelt 

belső világítás (lux) tekintetében. 

A technológia további előnye, hogy a tetőt a mennyezettel osszekotő cső minimális helyet 

foglal a padlástérben. A rendszer egyszerűségének köszönhetően gyorsan beepithető, akár 

utólagosan is, hiszen az átalakítás nem jár sok kellemetlenséggel. 

 

Alkalmazási lehetőségek  

 

A fénycsatorna alkalmas minden olyan, a ház belsejében elhelyezkedő helyiség nappali 

megvilágítására, amely a tetővel közvetlenül nem határos legyen szó akár tetőteres, akár 

egyszintes házról. Alkalmazhatjuk például a fürdőszoba, az előszoba, a gardrób vagy a 

lépcsőház fényforrásaként, hiszen ezekben a helységekben napközben kívánatos lehet a 

természetes megvilágítás. Sok házban a folyosó, a fürdőszoba, a kamra, a lépcsőház vagy a 

gardrób csak akkor juthat természetes fényhez, ha az ajtaja nyitva van. Ma már a fénycsatorna 

segítségével a természetes fény a legsötétebb helyiségbe is eljuthat. A kupolát vagy a 

tetőszerkezetből, vagy pedig az oldalfaltól vezethetjük be, de azzal feltétlenül számolnunk kell, 

hogy utóbbi esetben a bejutó fény nagyságrendekkel kisebb lesz. A fénycsatorna belsejébe 

világítótestet is szerelhetünk, így akár este is használhatjuk kiegészítő fényforrásként, a 

természetes fény illúzióját keltve. 
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Az alábbi képeken egy merev- és egy flexibilis csöves kialakítású fénycsatornát láthatunk: 

 

                         
Forrás. www.velux.com  

 

 

 

Előnyei 

 

Üzemek, raktárak, irodaépületek és üzletek esetében, ahol a kialakítás és a nagy alapterület 

miatt akkor is mesterséges fényt használunk, amikor erőteljesen süt a nap, már jelentős mértékű 

energiatakarékosság érhető el a fénycsatorna alkalmazásával. Ilyen esetekben jól kiszámítható 

és pár év alatt megtérülő beruházásról van szó. Az energiatakarékosság mellett a megoldás 

számtalan egyéb előnyös tulajdonsággal rendelkezik. Például kíméli a szemet, csökkenti a 

bezártság-érzetet, ezáltal javítja az alkalmatottak teljesítményét. A fényáteresztő búra további 

előnye, hogy megszűri az UV-sugárzást, ezért hőt nem közvetít, így nyáron nem melegszik tőle 

a lakás. 

 

Költségigény 

 

Az alábbi táblázatban fénycsatornák tájékoztató jellegű árai szerepelnek. Az árak a berendezés 

beszerelésével együtt értendőek. 

 

típus leírás ár EUR-ban 
FAKRO SRT 250 250 mm átmérő, 210 cm 

hosszú cső, szerelés 
520,- 

FAKRO SRT 350 350 mm átmérő, 210 cm 
hosszú cső, szerelés 

670,- 

FAKRO SLT 350 350 mm átmérő, 210 cm 
hajlékony cső, szerelés 

500,- 
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VELUX TWR 010 250 mm átmérő, 62 cm 
hosszú cső, szerelés 

540,- 

VELUX TWR 014 350 mm átmérő, 124 cm 
hosszú cső, szerelés 

580,- 

ODL SV 10 255 mm átmérő, 122 cm 
hosszú cső, szerelés 

620,- 

ODL SV 14 356 mm átmérő, 122 cm 
hosszú cső, szerelés 

765,- 

 

 

Házilagos megoldások 

 

Fénycsatorna telepítésére megfelelő szakmai felkészültséggel és gondos tervezéssel, házilag is 

vállalkozhatunk. A művelet lépései a következők: 

 

1.) Az első tennivaló a mennyezet kivágása a kijelölt helyen és az előírt méretben. 

2.) A tetőszerkezet megbontásakor ügyeljünk arra, hogy a nyílás a fogópár (szarufakiosztás) 

közé kerüljön. 

3.) Tegyük fel és rögzítsük a kész burkolókeretet. Az alsó cserepektől hagyjunk el 15 cm-t. 

4.) A cserepeket vágjuk a megfelelő méretre és dróttal rögzítsük a helyükre, hasonló módon, 

mint a tetőablak beépítésénél. 

5.) A tető fölé szerelt törésbiztos búra biztosítja a napfény minél tökéletesebb bejutását. 

6.) Az alsó mennyezeti keret tartja majd az elosztóprizmát, amely egyenletesen szórja szét a 

fényt a helyiségben. 

7.) A fénycsatornát bilinccsel és speciális szigetelőszalag segítségével rögzítjük a kupola 

pereme alá. 

8.) A csövet egy merevítő perem segítségével kötjük össze az alsó, mennyezetre szerelt 

kerettel. 

9.) A fényelosztó prizmát alulról bújtatjuk be a helyére. A tökéletes szigetelést körben 

gumiperem biztosítja. 

 
 
4.3.1.3. Napkollektor  
 

A Nap sugárzási energiájának közvetlen termikus célú hasznosítása révén nyert hőenergia 

közvetlenül felhasználható minden további átalakítás nélkül. A napkollektoros melegvíz 
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készítő technológiák kiváltják a hagyományos energiahordozók elégetésekor keletkező 

környezeti károsanyag-kibocsátásokat, hozzájárulnak a fenntartható energia-termeléshez.  

 

A lakossági ágazatban a teljes energiahordozó felhasználáson belül a hőenergia-hasznosítás 

mértéke jóval nagyobb, mint a villamos energia felhasználásé, ezért feltétlenül indokolt a 

hőenergia-termelést megvalósító megújuló-alapú technológiák elterjesztésének támogatása. A 

napenergia termikus hasznosítása jóval nagyobb hagyományokkal és társadalmi 

elfogadottsággal rendelkezik, mint számos egyéb megújuló energiaforrást hasznosító 

technológia (pl. a fotovillamos napenergia hasznosítás). 

 

 
Forrás: www.innowatt.hu  

 

A napkollektoros hőhasznosítás a jövőben rendkívül fontos szerepet tölthet be a lakossági 

hőenergia-felhasználás területén, hiszen egyike az olyan megújuló-alapú technológiáknak, 

amelynek egyénileg is készíthető alkalmazására is lehetőség nyílik. Az elmúlt évek pályázati 

tapasztalati is ezt támasztják alá, mivel az alkalmazás és a támogatás igénye egyre növekszik a 

lakosság körében. A napenergia termikus hasznosítása hozzájárul a decentralizált 

energiatermelés megvalósításához, az energiaellátás biztonságához, az importfüggőség 

csökkenéséhez. A napenergia aktív hőhasznosítási módjai a folyamatos kutatás-fejlesztés 

eredményeként egyre szélesebb palettán sorakoznak, évről-évre újabb, innovatív technológiák 

gazdagítják a választékot. 
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Működési elv 

 

A fototermikus napenergia-hasznosítás során, egy alkalmas eszközön (napkollektoron) 

folyadékot vagy levegőt áramoltatunk keresztül úgy, hogy közben minimálisra csökentjük az 

áramló közeg által felfogott energiának visszasugárzás vagy hővezetés általi veszteségét. Ez a 

gyakorlatban a következőképpen valósul meg: a napsugárzás áthalad a jó fényáteresztő 

képességű üveg fedőlapon és elnyelődik az abszorberen, ami a napsugárzás hatására a hozzá 

erősített csőkígyóval együtt felmelegszik. A keletkezett hőenergiát a csővezetékben keringtetett 

folyadék szállítja el a napkollektorból.  

 

Az alábbi kép egy napkollektoros rendszer elvi felépítését szemlélteti: 

 

 
 

Szlovákiában a déli tájolású és megközelítőleg 45°-os dőlésszögű felületet éri a legtöbb 

napsugárzás. Ha az optimális elhelyezéstől eltérően tájoljuk napkollektorunkat, valamelyest 

kevesebb lesz a hasznosítható besugárzás mennyisége. Délkeleti vagy délnyugati tájolásnál a 
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veszteség 10 százalék alatti, míg függőleges elhelyezés vagy keleti-nyugati tájolás esetén 25–

30 százalék körüli veszteségre számíthatunk. Ebből látszik, hogy nem kell lemondanunk a nap-

kollektorról akkor sem, ha nem rendelkezünk optimális telepítési adottságokkal. 

 

Napkollektorok típusai 

 

Különböző csoportosítási szempontok szerint számos napkollektor-típust különböztethetünk 

meg. A csoportosítás egyik alapja a kollektorban keringő munkaközeg, mely lehet gáz vagy 

folyadék halmazállapotú. 

További csoportosításra ad lehetőséget a napkollektorok csőrendszerének eltérő szerkezete, ez 

alapján megkülönböztetünk síkkollektorokat és vákuumcsöves kollektorokat. 

 

A napkollektorok legelterjedtebb, legismertebb változata az ún. síkkollektor. A síkkollektor 

tulajdonképpen egy elöl üvegezett, hátul hőszigetelt lapos dobozszerkezet, amelyen belül egy 

jó sugárzáselnyelő képességű abszorberre erősített csőrendszer található. A napsugárzás áthalad 

a jó fényáteresztő képességű fedőlapon és elnyelődik az abszorberen, ami az elnyelt 

napsugárzás hatására a hozzá erősített csőrendszerrel együtt felmelegszik. A keletkezett 

hőenergiát aztán a csővezetékben keringtetett hőátadó folyadék szállítja el a kollektorból a 

felhasználás helyszínére. 

 

1. Lefedés nélküli, nem szelektív síkkollektor 

 
Anyaga UV-sugárzásnak ellenálló, fekete színű, műanyag vagy gumi anyagú csőjáratos 

lemez, amelyre nem alkalmaznak dobozolást és lefedést. A lefedés hiánya miatt reflexiós 

veszteség nem lép fel, így e típusnál a legmagasabb az optikai hatásfok. A lefedés nélküli 

síkkollektor legnagyobb hátránya, hogy a kollektor és a környezet közötti 

hőmérsékletkülönbség növekedésével meredeken csökken a berendezés hatásfoka a 

hőszigetelt doboz hiánya miatt. Ezt a típust általában medencefűtésre alkalmazzák. 
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2. Nem szelektív síkkollektor 

 
A nem szelektív síkkollektorok fedése általában egyszeres üveg vagy polikarbonát lemez. 

Ez a típus alacsonyabb optikai hatásfokot tud elérni, mint a szelektív kollektorok. Ráadásul 

nagyobb a hőveszteségük az elnyelőlemez kisugárzása miatt. 

 

3. Szelektív síkkollektor 

 
Az Európában értékesített napkollektorok döntő többsége szelektív síkkollektor. Ez a típus 

szelektív bevonatú abszorberrel, általában egyszeres üvegfedéssel készül. 

Hőveszteségének jelentős részét a kollektorházban lévő levegő konvektív hőátadása 

okozza. 

A veszteség vákuum létrehozásával megszüntethető. 

 

 

 
 

Forrás: www.tisun.at  

 

 

4. Vákuumos síkkollektor 

 

Ez a típus egyesíti a vákuumcsöves kollektorok alacsony hőveszteségét és a síkkollektorok 

magas optikai hatásfokát. Szerkezeti kialakítása hasonló a szelektív síkkollektorokéhoz. A 

kollektorház légmentesen zárt, és az üveg fedőlap behorpadás ellen távtartó tüskékkel van 

alátámasztva. A vákuumot a kollektorok felszerelése után, a helyszínen hozzák létre. A 
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kollektoroktól a kazánházig egy vékony rézcsőből vákuumvezetéket kell kiépíteni, ennek a 

végére egy gyorscsatlakozót és a vákuumot mutató nyomásmérőt kell felszerelni. A 

kollektorból a levegőt vákuumszivattyúval kell eltávolítani. A fejlett tömítés-technikának 

köszönhetően az ilyen síkkollektorok a vákuumot 2-3 évig megtartják. Amennyiben a 

nyomásmérő jelzi a vákuum csökkenését, a kompresszoros vákuumozást meg kell ismételni. 

Az ilyen rendszer előnye, hogy a vákuum értéke folyamatosan nyomonkövethető, hátránya 

viszont az időszakosan felmerülő vákuumozás igénye. 

 

 
Forrás: www.thermosolar.sk  

 

5. Vákuumcsöves kollektor 

 
Vákuumcsöves kollektorok esetében az elnyelőlemezt üvegcsőbe helyezik, melyből a 

gyártás során szívják ki a levegőt. A vákuumcsöves napkollektor több, egymás mellé 

helyezett vákuumcsőből áll. A technológia előnye a jó hőszigetelés, hátránya, hogy a görbe 

üvegfelületnek a síkkollektorokhoz képest nagyobb a reflexiója, az érkező napsugárzás 

nagyobb részét veri vissza, így kisebb a berendezés optikai hatásfoka. 
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     Forrás: www.vaillant.hu  

 

 

Vákuumcsöves kollektorok különböző műszaki megvalósításai: 

• Szimplafalú vákuumcsöves kollektorok: A hagyományos egyszerű vákuumcső szimpla 

falú üvegcső. A csőbe általában egyenes felületű abszorber lemezcsíkot, és erre erősített 

koaxiális csővezetéket építenek be. A megoldás hátránya, hogy az abszorbert és a 

csővezetéket a csövön belül, a vákuumban kell elhelyezni, ezért a cső kivezetésénél 

tömítést kell alkalmazni. 

• Duplafalú, direktátfolyású vákuumcsöves kollektorok: közvetlenül a napkollektor-

körben keringtetett fagyálló folyadék cirkulál a vákuumcsövön belül is. 

• Kettősfalú, ún. "Sydney" típusú vákuumcső: Ezt az elvet alkalmazzák a termoszokban is. 

Az abszorbert és a csővezetéket nem kell már az üvegcső gyártásakor a vákuumban 

elhelyezni, ezért ez a típus rendkívül népszerű a kollektorgyártók körében, hiszen 

különféle kialakítású abszorber elhelyezésére ad lehetőséget. További előnye, hogy az 

üvegcsövet gyártó cég többnyire valamilyen szelektív bevonatot is felvisz a belső 

üvegcső felületére, ezért szelektív abszorberre sincs szükség. 

• Duplafalú vákuumcsöves Heat-Pipe kollektorok: A heatpipe napkollektor speciálisan 

használati melegvíz előállítására lett kikísérletezve. Kialakítása révén minimális 

veszteséggel, rövid idő alatt, nagy mennyiségű melegvizet képes előállítani. Az 

abszorberre erősített rézcsövet lezárják, és alacsony vákuumba helyezett vízzel, vagy 
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egyéb folyadékkal töltik fel részlegesen. Hőmérséklet emelkedés hatására a folyadék 

elpárolog, majd a meleg gőz a csővezeték felső részén elhelyezett kondenzátor-

hőcserélő edénybe vándorol. A kondenzátort körbeveszi a speciálisan kialakított 

csővezeték, amiben maga a fagyálló folyadék kering. Így a fagyálló visszahűti a gőzt, 

az kondenzálódik, visszacsorog a csővezeték aljába, és a folyamat kezdődik elölről. A 

hőcső alkalmazása − sok gyártó véleményével ellentétben − nem eredményez 

hatásfokjavulást, sőt a több hőcserélő miatt inkább csökken a hatásfok. A hőcsöves 

technológia előnye leginkább abban rejlik, hogy az egyes csövek különálló, kompakt 

egységet képeznek, így ezek külön szerelhetők, törés esetén a csövek a rendszer 

leürítése nélkül is kicserélhetők. A hőcsöves kollektorokat természetesen lejtéssel 

(általában 20–30°) kell szerelni. 

 

A vákuumcsöves napkollektorok több, egymás mellett párhuzamosan elhelyezett 

vákuumcsőből épülnek fel, így az egyes csövek között kisebb-nagyobb távolság van. A 

bruttó/hasznos felület arányuk ezért általában rosszabb, mint a síkkollektoroknak. A 

kihasználtság növelésére több lehetőség nyílik. Az egyik, ha a vákuumcsövek mögé a 

napsugárzást visszaverő, tükröző lemezt helyeznek. Az ilyen reflektorokat nevezik CPC-nek 

(Compound Parabolic Concentrator). Másik egyedi megoldás a reflektor elhelyezésére, amikor 

a tükröző felületet a vákuumcsövön belül helyezik el. 

 

Napkollektorok hatásfoka 

 

A napkollektorok a felületükre érkező napsugárzást csak bizonyos veszteségekkel tudják 

átalakítani hasznos hőenergiává. A veszteségek optikai- és hőveszteségekre oszthatók. Az 

optikai veszteség az üvegfelület visszaverése és elnyelése, valamint az abszorberfelület 

visszaverése, ez nem függ a kollektorok hőmérsékletétől. A hőveszteség ellenben erősen függ a 

kollektor és a környezeti levegő közötti hőmérséklet-különbségétől, ez tulajdonképpen a 

napsugárzás hatására felmelegedett abszorberlemez sugárzás, konvekció és hőátadás útján 

létrejövő vesztesége. 

A hatásfok a hasznosított és a bevitt hőmennyiség arányát, azaz a kollektorral hasznosított 

hőenergia és a napkollektorok felületére érkező napsugárzás energiájának arányát fejezi ki.  

A napkollektor veszteségeit és így a hatásfokát is jelentősen befolyásolják a pillanatnyi 

hőmérséklet és napsugárzási viszonyok. Ha megváltozik a külső hőmérséklet, vagy a 

napsugárzás erőssége, akkor a kollektorok hatásfoka is módosul, ezért a kollektorok hatásfokát 
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pontosan csak grafikonnal, vagy matematikai egyenlettel lehet megadni. A különböző típusú 

napkollektorok hatásfok-görbéje eltérő. 

 

Alkalmazási lehetőségek  

 

1.) Használati melegvíz előállítás 

 

Éves szinten a használati meleg víz akár 60–70 százaléka is előállítható napkollektorokkal. 

A téli félévben ez az arány 30–40 százalék, míg a nyári félévben közel 100 százalék. Egy 

személy naponta megközelítőleg 50–60 liter melegvizet használ el, aminek az elállításához 

körülbelül 2–3 kWh hőenergia szükséges. 1 m2 napkollektorral pedig a nyári félévben napi 

2–2,5 kWh, télen 0,5–1,5 kWh napenergia hasznosítható, tehát személyenként 1–1,5 m2 

napkollektorral általában elő lehet állítani a szükséges melegvíz mennyiséget. A 

napkollektoron kívül a rendszer működtetéséhez egy 200–500 literes melegvíztárolóra is 

szükség van. A jól hőszigetelt melegvíztároló alkalmas arra, hogy a napközben 

kollektorokkal előállított melegvizet tárolja az esti és reggeli vízfogyasztás idejére. A tároló 

kialakítása olyan, hogy ha a kollektorokból nem érkezik elegendő energia, a víz 

hagyományos módon is felfűthető kazánnal vagy elektromos fűtéssel. 

 

A napkollektorokat általában fagyálló folyadékkal töltik fel. A keringtetőszivattyút 

automatika vezérli, ami érzékeli a napkollektorok és a tároló hőmérsékletét, és csak akkor 

indítja el a szivattyút, ha a kollektorokban melegebb van, mint a tárolóban. Így borús idő 

esetén sem hűl le a melegvíz-tároló, a szivattyú energiafelvétele pedig csak töredéke a nap-

energia-nyereségnek. Az automata vezérlésnek köszönhetően a napkollektor igazán 

kényelmes, biztonságos melegvíz-előállítási mód. 

 

A napkollektoros melegvíz készítés különösen gazdaságosan alkalmazható nagyobb 

létesítmények például kollégiumok vagy szállodák esetében. A nagyobb rendszer fajlagos 

beruházási költsége alacsonyabb, az egyenletes vízfogyasztás miatt pedig jobb a 

kollektorok kihasználtsága.  
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2.) Medencék fűtése napenergiával 

 

Amennyiben medencénk fűtését hagyományos energiahordozók felhasználásával 

biztosítjuk, az jelentős költséget és környezetszennyezést eredményez. Az üzemeltetési 

költségek csökkentése érdekében mindenképp érdemes megfontolni a napkollektoros 

medencefűtés lehetőségét. Ez a megoldás különösen szabadtéri medencék fűtése esetén adja 

magát, hiszen az ilyen medencék fűtése a nyári félévben szükséges, amikor a napsugárzás 

bőségesen rendelkezésre áll. A napkollektorok szempontjából a medencék fűtése a legjobb 

hatásfokú üzemmód, hiszen erős napsütés és meleg levegőhőmérséklet mellett, viszonylag 

hideg vizet kell fűteniük. A medencék hőveszteségét elsősorban a párolgás okozza, ami a 

vízfelület méretével arányos, ezért a szükséges napkollektor-felületet elsősorban ez 

határozza meg. Megfelelő vízhőmérsékletet akkor érhetünk el, ha a napkollektorok 

felületének nagysága eléri legalább a medence vízfelületének felét. Szabadtéri medencék 

fűtésére használhatók lefedés nélküli napkollektorok. Ezek fekete polipropilénből készült, 

belső csőjáratos lemezek, melyekben közvetlenül a medence vizét lehet keringtetni. Így 

egyszerűbb, olcsóbb, de csak a nyári hónapokban alkalmazható rendszer valósítható meg. 

Zárt térben létesített medencék vizének melegítése egész évben lehetséges megfelelően 

telepített napkollektorokkal. Ebben az esetben szelektív síkkollektorokat kell használni. A 

kollektorokban fagyálló folyadék kering. Beltéri medencék esetén, vagy ha a szabadtéri 

medencéhez közel van a lakóépület, a napkollektoros medencefűtést célszerű kombinálni 

használatimelegvíz készítéssel. Ekkor a kollektorok a melegvíztárolót és a medencét is 

fűtik, az átkapcsolás motoros váltószeleppel, automatikusan történik. Megfelelő napsütés 

esetén a kollektorok először a melegvíztárolót fűtik fel, utána váltanak át a medence 

fűtésére. 

 

3.) Fűtés  

 

Az épületek energiaköltségei között a legnagyobb tételt a fűtésre fordított összeg jelenti, 

ezért joggal merülhet fel az igény a fűtés minél nagyobb részarányának napkollektorokkal 

történő fedezésére. Azonban télen gyakran borús az idő, a napsugárzás szintje alacsony, az 

épületfűtés hőszükséglete viszont nagy, ezért jóval kisebb hatékonysággal üzemeltethetők 

ilyenkor a napkollektoros berendezések. Szezonális hőtárolókkal a nyáron összegyűjthető 

napsugárzást is el lehet télire raktározni, ez azonban komoly beruházással és alacsony 

hatékonysággal jár, ezért Szlovákia éghajlati adottságai mellett csak napkollektorokkal nem 
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lehet megoldani az épületek fűtését. Be kell érni kisebb mértékű fűtés rásegítéssel. A 

kollektorok az épület hőenergia-szükségletének átlagosan körülbelül a 15–40 százalékát 

tudják fedezni, ha 5 m2 fűtött lakótérhez 1 m2 napkollektor tartozik. Az ilyen arányban 

megvalósított rendszerek március-áprilisban, illetve szeptember-októberben közel 100%-

ban fedezni tudják a fűtés hőszükségletét. A kollektorok a hideg, de derült téli napokon is 

számottevő hőenergiát adnak, de ebben az időszakban döntően a hagyományos fűtési 

rendszerrel kell biztosítani az épület komfortos belső hőmérsékletét. A vákuumos 

síkkollektorok a hideg napokon magasabb hatásfokkal működnek, mint a hagyományos 

síkkollektorok, de a gyenge napsugárzást ezek sem képesek kompenzálni.  

A napkollektoros fűtésrásegítés alkalmazása az átlagosnál jobb hőszigetelésű, alacsony 

hőmérsékletű fűtési rendszerrel (falfűtés, padlófűtés, alacsony hőmérsékletű radiátoros 

fűtés stb.) ellátott épületekben lehet reális cél. Nagyobb arányú fűtésrásegítésnél 

puffertároló (fűtési vizet tároló hőszigetelt tartályt) alkalmazására is szükség van. 

 

Direkt, puffertároló nélküli rendszerek 

 

Kisebb rendszereknél, főleg padló-, vagy falfűtés esetén puffertároló nélküli rendszerek is 

megvalósíthatók. Ekkor a kollektorok a napsütés időtartama alatt közvetlenül a fűtési 

rendszerre dolgoznak, a hőtárolást az épület szerkezetei, a padló, vagy a falak biztosítják. A 

napkollektoros fűtés a hagyományos fűtési rendszerrel párhuzamosan üzemel, erre a célra ún. 

szoláris fűtési egység szolgál. Ez tartalmazza a kollekorköri hőcserélőt, valamint a fűtési köri 

szivattyút és termosztatikus keverőszelepet.  

 

Puffertárolós rendszerek 

 

Nagyobb rendszereknél célszerű puffertárolót alkalmazni. Ez egy nagyobb méretű, jól 

hőszigetelt víztartály, melyben a napsütés időszakában hasznosított napenergia eltárolható a 

napsütésmentes időszakra. A puffertárolók a napkollektorok mellett jól illeszthetők a korszerű 

fatüzelésű kazánokhoz, cserépkályhákhoz, kandallókhoz is. A puffertárolót egybe lehet építeni 

a melegvíztárolóval (ezt nevezzük kombipuffernek), a kollektoros felfűtést pedig ún. 

rétegtöltéssel lehet optimalizálni. 

 

Napkollektoros fűtésrásegítést elsősorban akkor célszerű alkalmazni, ha: 
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• A fűtési rendszer alacsony hőmérsékletű melegvizes központi fűtés pl. padló-, vagy 

falfűtés, esetleg alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés. A kollektorok hatásfoka 

ugyanis annál magasabb, minél alacsonyabb hőmérsékletű fűtővizet kell előállítaniuk. 

• Az épülethez tartozik egy szabadtéri medence is. Ekkor biztosított a kollektorok egész 

éves kihasználtsága, ezáltal gazdaságos üzemeltetése. 

 

4.) Szolár hűtés 

 

Nagy teljesítményű napkollektorok segítségével előállított hőenergia egyik újdonságnak 

számító felhasználási módja az ún. szolár hűtés, a klimatizálás. A szolár termál hűtés 

adszorpciós hűtő segítségével történik. Az adszorpciós hűtőkkel mára lehetségessé vált az 

épületek klimatizálása hőenergia segítségével, versenyképes áron. Az adszorpciós hűtő 

vegyes hőforrásokkal való kombinálása életképes megoldás lehet épületek hűtésének 

megvalósítására, a fel nem használt hőenergia segítségével. Ezek a megoldások a lehető 

legkevesebb elektromos energia felhasználásával valósulnak meg, így jóval kevésbé 

terhelik a környezetet a hagyományos légkondícionálóknál. 

 

5.) Naperőművek 

 

A naperőművek két alapvető típusa alakult ki, az egyik a nap energiáját hővé alakítja, és ezt 

alakítja tovább elektromos energiává, a másik típus napelemek segítségével közvetlenül 

elektromos energiává alakítja a napenergiát (lásd „Napelem” című fejezet). A napenergiát 

hővé alakító erőművek, jellemzően koncentrálják a napenergiát. Teljesítményük általában 

10–100 MW-os nagyságrendű. A napenergia termikus felhasználásra az alábbi erőműtípusok 

létesültek, egyelőre többnyire kísérleti jelleggel: 

 

Napteknő: Parabolikus, teknő alakú tükrök, amely a Nap sugárzását a tükrök fókuszában 

található csővezetékbe gyűjtik. A csővezetékben hőátadó folyadék kering, ez veszi fel a hőt 

és adja át a hőellátó-rendszernek. Ez a megoldás akkor igazán hatékony, ha a napteknő 

követi a Nap mozgását.  

 

Napkémény: Nagy földterületet borítanak kör alakú üveg vagy műanyag szerkezettel. 

Középen egy magas torony található, a felmelegedett levegő ebbe a kéménybe áramlik és 

meghajt egy turbina-generátor egységet.  
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Naptorony: Koncentrikus körökbe telepített nagy felületű, napkövető tükrök irányítják a 

visszavert fényt a középpontban álló torony tetejére. Itt egy tartályban található a hőátadó 

folyadék, ami felveszi a hőt. 

 

Naptó: A naptó a napenergiából keletkező hőt tárolja úgy, hogy akadályozza a felmelegített 

vizet a felszínre jutásban. Az alsó rétegnek magas az oldott sótartalma, ezért nagy sűrűsége 

miatt nem tud a felszínre áramolni. 

 

Előnyei 

 

A napkollektoros rendszerek gyors ütemű elterjedése számtalan előnyüknek és aránylag gyors 

megtérülési idejüknek köszönhető. A napkollektorok alkalmazásának legfontosabb előnyei a 

következők: 

A berendezés egyszerű felépítésének, automatizált működésének köszönhetően rendkívül 

felhasználóbarát módon üzemeltethető, az egyszeri beruházás után csupán minimális 

karbantartási költséggel kell számolni. 

A napkollektorokkal rendkívül környezetkímélő módon termelhetünk energiát, hiszen a 

működtetés során nincs károsanyag-kibocsátás, ráadásul a berendezés kialakítása is 

környezetbarát. A napkollektorok más megújuló energiát kis léptékben hasznosító 

berendezésekkel összevetve, viszonylag kevés káros anyagot tartalmaznak, a felhasznált 

anyagmennyiség a megtermelt energiára vetítve igen alacsony. Leszerelés után a rendszer 

legtöbb eleme újra felhasználható. 

A napkollektor modulok nem csupán energiatermelés szempontjából kíválóak, de esztétikus 

kialakításuknak köszönhetően házunknak is díszei lehetnek. 

Amennyiben jó minőségű, minőségbiztosítással rendelkező készüléket választunk, úgy hosszú 

időn keresztül élvezhetjük napkollektoros rendszerünk előnyeit. A készülékek élettartama 25-

30 év. Figyelni kell azonban a készülék vásárlásakor, mert a piacon rengeteg olcsó, rossz 

minőségű termék található. A minőségi termékekre akár 10 év feletti garanciát vállalnak a 

gyártók és forgalmazók, ne felejtsünk rákérdezni a jótállás időtartamára. 

A megújuló energiák hasznosítása hosszú távon is komoly gazdasági előnyökkel jár, hiszen a 

növekvő gázárak miatt egyre inkább növeli az ingatlan értékét egy napkollektor vagy más 

megújulós technológiát alkalmazó berendezés.  
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Amennyiben a megújuló energiaforrások komplex alkalmazása mellett döntünk, és egy 

hőszivattyús rendszerrel együtt alkalmazzuk a napkollektort, úgy hőenergiaellátásunkat akár 

teljesen függetleníthetjük az energiaszolgáltatóktól. 

 

Költségigény, Megtérülés 

 

Az alábbi táblázat különböző típúsú és méretű napkollektoros rendszerek költségigényét 

mutatja be: 

 

típus leírás árEUR-ban 

Regulus SOL 200 SK 4 m2 abszorbfelület, 200 lit. HMV 

tartály, szerelés az árban, 30 m 

szigetelt vezeték, tágulási tartály 20 l 

abszorb.folyadék 

3 038,- 

 

Regulus SOL 300 EL SK 6 m2 abszorbfelület, 300 lit. HMV 

tartály, szerelés az árban, 30 m 

szigetelt vezeték, tágulási tartály,  

20 l abszorb.folyadék 

4 050,- 

Regulus SOL 400 S 6,33 m2 abszorbfelület,400 lit., 30 m 

szigetelt vezeték, tágulási tartály 25 l 

abszorb.folyadék, HMV tartály, 

szerelés az árban 

4 585,- 

FAKRO SKW  300 lit. HMV tartály, 18 l tágulási 

tartály, 10 l abszorb.folyadék, 

szerelés 

4 617,- 

THERMO/SOLAR TS 

300 

300 lit. HMV tartály, 18 l tágulási 

tartály, 30 kg abszorb.folyadék, 

szerelés 

4 050,- 

WOLF  TopSonF3-1 300 lit. HMV tartály, 18 l tágulási 

tartály, 20 kg abszorb.folyadék, 

szerelés 

4 062,- 

 



 97

A napkollektoros rendszerek megtérülését illetően különböző napkollektoros vállalkozások 

igen eltérő, széles skálán mozgó időtartamot adnak meg. A leggyakoribb válasz szerint a 

megtérülési idő 5 év körül van. Ez az érték azonban meglehetősen optimista becslés, a 

megtérülés ennél általában hosszabb. Ahhoz, hogy egy napkollektoros rendszer pénzügyi 

megtérülését ki lehessen számolni, az alábbi adatok ismerete szükséges: 

• Mennyi a napkollektoros rendszer beruházási költsége?  

• Mennyi hagyományos energia takarítható meg a napkollektoros rendszer segítségével?  

• Milyen energiahordozót váltanak ki a napkollektorok?  

• Mennyi a napkollektorokkal kiváltott hagyományos energiahordozó egységára?  

 

A kiváltott energiahordozó típusa nagyban befolyásolja a megtérülési időt. Precíz számítások 

alapján a megtérülési idő általában 6-15 év között mozog, tehát mindenképp rövidebb, mint a 

rendszer élettartama. Ha támogatást is kapunk a beruházásra, úgy elérhető a 6 év körüli 

megtérülés.  Mivel az energiaárak nagyarányú növekedése várható a közeljövőben, a 

megtérülés akár rövidebb is lehet. 

 

Házilagos megoldások - Sörkollektor 

 

A sörkollektor a napenergiát kívánja hasznosítani, de drága készülék beszerzése helyett egy 

házilag is elkészíthető készülékkel. A rendszer összeszereléséhez mindössze üres alumínium 

üdítős- vagy sörösdobozokra és néhány könnyen beszerezhető barkácsárura van szükség. A 

berendezés lényege, hogy a szoba levegőjét az egymáshoz erősített dobozokon keresztül 

átáramoltatjuk ventilátor segítségével. Eközben a Nap sugárzása felmelegíti az áramló levegőt, 

ami a szobába már magasabb hőmérsékleten jut vissza. Az eldobált sörösdobozok 

újrahasznosításával és a szennyezés-kibocsátás nélküli kiegészítő fűtés alkalmazásával óvjuk 

környezetünket és jelentős fűtésköltség megtakarításra tehetünk szert. Átmeneti időszakban a 

szoba fűtésére, télen a szoba hőmérsékletének megtartására alkalmas. Ha meleg levegő áramlik 

a szobába, a termosztát kevesebbszer fog bekapcsolni, így kevesebbet fogyasztunk az egyre 

dráguló gázból vagy más egyéb nem megújuló energiaforrásból. 
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Példa egy sörkollektor felépítésére 

 

A kollektor valójában egy fadoboz, amelynek előlapja egy átlátszó, légkamrás víztiszta 

polikarbonát lemez. Ez tartalmazza a matt feketére festett abszorbert, amely alumínium 

sörösdobozokból összeragasztott csövekből áll. A dobozok mögött kőzetgyapotos szigetelés 

van. Alul egy elosztó, felül egy gyüjtő doboz található, amely alumínium lemezből készült. A 

fűtendő helyiség levegőjét egy ventilátor egy szűrővel ellátott csövön át befújja a kollektor 

osztó dobozába. Ebből az osztóból a levegő a sörösdobozból kialakított csövekbe jut. Napsütés 

hatására a csövekben gyorsan felmelegszik a levegő, amely a gyűjtődobozból egy csövön 

keresztül visszaáramlik a helyiségbe. A helyiség levegője és a kollektor csöveiben áramló 

levegő zárt rendszert képez. Fontos, hogy a szoba levegője ne kerüljön a kollektor dobozába, 

mert a polikarbonát-fedés belülről porosodhat, párásodhat, ami rontja a fényáteresztő 

képességét. 
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Forrás: www.sorkollektor.hu  

 

Az építést az üres dobozok gyűjtésével érdemes kezdeni, amelyeket célszerű minél hamarabb 

vízzel kiöblíteni a kellemetlen szagok elkerülése érdekében. Italosdobozok készülnek 

alumíniumból és vasból is, de ezek egy kis mágnessel könnyen szétválogathatók. Ha kellő 

számú doboz gyűlt össze, akkor a sörösdobozokból csöveket kell készíteni.  

 

A dobozokat 200 ºC fokig hőálló sziloplaszttal érdemes összeragasztani úgy, hogy a fedelükön 

levő ivónyílás mindíg 180º-kal el legyen forgatva az alatta levő nyíláshoz képest. A sziloplaszt 

praktikus, mert rugalmas, de mégis biztos kötést ad. 
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Az oszlopokban felfelé áramló levegő a sörösdoboz szájánál felgyorsul, mivel az összeszűkül, 

majd kicsapódik a következő doboz palástjára és átveszi onnan a meleget. Ezek az oszlopok 

alul és felül egy-egy gyűjtődobozzal alkotnak közös légteret. A sörösdobozok, ill. a 

gyűjtődobozok matt feketére vannak festve hőállő festékkel, hogy jobban szívják magukba a 

meleget. 

 

Az gyűjtődobozok alumínium lemezből készülnek, az éleknél a rések sziloplaszttal vannak 

tömítve. A dobozok fedelébe körkivágás készül. A doboz két nyílása átlósan helyezkedik el. Az 

alsó nyílásnál van elhelyezve a ventillátor, amely beszívja a kollektorba a levegőt. Ez a levegő 

bekerül a sörkollektor alsó gyűjtődobozába, és a söroszlopokon keresztül megindul felfelé, 

miközben a Nap melegíti a dobozokat így a benne áramló levegő felmelegszik. A fenti 

gyűjtődobozban a felmelegedett levegő újból összegyűlik és a kivezető csövön át távozik. 

 

A kollektor költségei és anyagai 

 

A kollektor megépítésénél elsődleges szempont a költséghatékonyság, amelynek fő titka, hogy 

gyakorlatilag fémhulladékot dolgozunk fel. Az egyéb felhasznált anyagoknál is tudunk a 

költséghatékonyságra törekedni, azonban arra vigyázni kell, hogy ez ne menjen a hatékonyság 

rovására. A kollektor méretének tervezésekor figyelembe kell venni az épület méreteit, a 

rendelkezésre álló anyagok mennyiségét (nem mindíg lehet kizárólag csak az elvben szükséges 

méretű anyagokat beszerezni), illetve az elhelyezés helyszínét is. Mivel kollektorunk ki lesz 

téve az időjárás viszontagságainak, az esőnek, a hónak és a napsugárzásnak egyaránt, ezért 

alkotórészei anyagainak kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy azok ellenállóak legyenek. 

Leginkább a burkoló doboznál fontos ez, hisz ezt éri a legtöbb károsító hatás, így a faanyagot 

ésszerű előzetes kezelésnek alávetni, hogy minél tovább kitartson. A tömítő anyagnak is 

vízállónak kell lennie, illetve legalább 200 °C-ig hőállónak, hisz hosszú időn keresztül éri majd 

a Nap közvetlen sugárzása, a belső részen pedig a külső hőmérséklethez képest már 

felmelegített levegő éri. Ilyen anyaggal lehet az alumínium dobozokat is összeragasztani. A 

dobozokat a kisebb albedó kedvéért festjük feketére, a festéknek is hőállónak kell lennie, 

illetve jobb, ha mattabb színűt válasszunk, hogy ezzel is növeljük hőelnyelő képességét. A 

kollektor zárt rendszerben keringeti a fűtendő szoba levegőjét így elkerülhetetlen, hogy a 

berendezés belseje porosodjon. Ennek mértéke függ attól, hogy mely helyiséget fűtjük vele. Ha 

ezt el akarjuk kerülni érdemes a ventilátorra egy szűrőt felszerelni és azt a szükséges 

időközönként tisztítani, kicserélni. 
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Egy 0,5 m2 felületű sörkollektor készítésének anyagköltsége körülbelül 200 euro. 

 

A működés fizikai háttere 

 

  
A sörkollektorban lezajló fizikai folyamatok sematikus ábrája 

 

Az ábrán a levegős napkollektor nagyon leegyszerűsített vázlatát lehet látni. A bemenő levegő 

hőmérséklete T0, a kijövő levegő hőmérséklete Tm. Tm a mért hőmérsékletre utal, mert ezen a 

ponton tudjuk megmérni és monitorozni a levegő hőmérsékletét. A kollektor anyaga az 

alumínium, itt egy egyszerű csővel van ábrázolva. A cső tömege mAl, fajhője cAl. S a 

napsugárzásnak az a teljesítménye, ami átjut a polikarbonát lemezen és eléri a sörösdobozokat, 

Pl az a teljesítmény, amit S-ből hasznosítani tudunk fűtésre, Pv pedig a haszontalan 

teljesítmény, ami nem tud végig végigáramolni a csöveken, mert a dobozok kapcsolódási 

pontjainál, a nem tökéletes szigetelés miatt kijut a dobozokból.  

 

  

  

 

Tm 

TAl TAl 

S

T0 

Pv 

Pl 

Sörkollektor kerete 

Alumínium

sörösdoboz

Levegő áramlásának iránya 
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4.3.1.4. Napelem 
 

 
Forrás: www.innowatt.hu  

 

Működési elv 

 

A napelemek − vagy más néven fotovoltaikus elemek − a Nap sugárzási energiáját közvetlenül 

villamos energiává alakítják át. A napelem félvezető anyagból álló optoelektronikus építőelem, 

amely a fénysugárzás hatására villamos feszültséget állít elő. Működési elve a következő: 

Amikor a fény fotonjai a félvezető kristály felületére érkeznek, elnyelődés után a kristály 

vegyérték elektronjait gerjesztik. Az elektronok magasabb energiaszintre (vezetési sávba) 

kerülnek, vagyis szabad töltéshordozók keletkeznek. A töltéshordozókat egy külső terhelésen 

átvezetve, zárt áramkört létrehozva, villamos áram keletkezik. A napelemek közvetlenül 

villamos áramot szolgáltatnak, amelyet inverter segítségével alakítunk hálózati 230VAC~ 

feszültséggé.  

 

A napelem villamosenergia termelésének fizikai alapú meghatározó veszteségei a következők: 

 

• fényvisszaverődés és a kötések árnyékhatásai: 3% 

• a fény hosszú hullámú komponenseinek (túl alacsony energiájú fotonok) nem 

hasznosítható energiája: 23% 

• a fény rövidhullámú komponenseinek (túl magas energiájú fotonok) energiájának 

kvantumfizikai okból nem hasznosítható része: 32% 

• rekombinációs veszteség: 8,5% 

• a cellákban a felszabaduló elektronok elszívásához szükséges potenciálkülönbség 

fenntartásának energiaigénye: 20% 
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• vezetett indukált áram ohmikus veszteségei: 0,5% 

 

A fenti veszteségekből fakadóan a hagyományos napelem hatásfokának jellemző értéke 13%. 

 

A napelemek típusai 

 

A piacérett fotovillamos napcellákat vagy napelemeket a gyártási technológiájuk alapján az 

EPIA (The European Photovoltaic Industry Association) a következő módon rendszerezi: 

 

A) Kristályos szilícium alapú technológiák: 

• Egykristályos (Mono c-Si) 

• Többkristályos (multi c-Si) 

• Húzott kristályos (ribbon-sheet c-Si) 

B) Vékony réteges technológiák 

• Amorf szilícium (a-Si) 

• Cadmium-tellurid (CdTe) 

• Réz, indium, gallium diszelenisek illetve diszulfidok (CIS, CIGS) 

• Többrétegű napelem cellák (a-Si/m-Si) 

C) Egyéb cellatípusok 

• koncentrikus fotovillamos elemek 

• flexibilis napelemek (organikus napelemek) 

 

A) Kristályos szilícium alapú technológiák: 

 

Monokristályos (egykristályos) napelem 

A monokristályos napelemek előállítása során az ún. Czochralski-eljárás keretében 

polikristályos szilícium anyagból egykristály gyártása történik. Ezt a szükséges formára és 

méretre szabják. A monokristályos napelem cellák hatásfoka igen magas, 15% és 18% közt 

van, élettartamuk 30 év. A cellák gyártása azonban anyag- és energiaigényes, ezért a 

monokritályos napelemmodulok aránylag drágák. 
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Forrás: http://www.solarpanelsplus.com  

 

Polikristályos napelem 

Gyártásuk a szilícium alapanyag megolvasztásával, négyzetes formába öntésével történik. A 

speciális hűtés mellett homogén jellegű mikrokristályos anyag jön létre. A polikristályos 

napelemek hatásfoka valamivel alacsonyabb a monokristályos cellákénál, 13-15 % körüli. 

Előnyük az alacsonyabb előállítási költségnek köszönhető kedvezőbb ár. 

 
Forrás: www.kyocerasolar.de  

 

Alapvetően a fenti két technológia ma a meghatározó és egymást jól kiegészítő, gyakorlatilag 
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műszaki- gazdasági szempontból egyenértékű termékek. 

 

Polikristályos sávos cellák (Ribbon – pulled) 

A hagyományos technológiák során jelentős mennyiségű hulladék szilícium anyag, különösen 

por keletkezik (ennek aránya akár a 40%-ot is elérheti), amely az újrahasznosítás ellenére is 

jelentős többletenergia-igényt jelent. Ezen kívül jellemzően 0,3 mm vastag szilícium filmet kell 

előállítani, ami jelentősebb anyagigényt jelent. Három versenyképesnek bizonyult technológiát 

fejlesztettek ki a fenti gyártási nehézségek kezelésére, melyek lényege, hogy a cellára kerülő 

szilícium film közvetlenül szilíciumolvadékból kerül kihúzásra. A három megoldás egyike az 

EFG (Edge-Define-Film-Fed-Growth) technológia. A másik megoldás az APEX cella, a 

vékonyréteg napelemcellák első típusa (0,03 mm – 0,1 mm vastagság), amely különlegessége, 

hogy polikristályos anyagból készül. Gyártáshoz magas hőmérséklet (900-1000°C) szükséges, 

de jelentősen kisebb a szilíciumalapanyag-igény és a gyártási folyamat gyorsabb. Az APEX 

cellák hatásfoka 9-10% körüli. 

 

B) Vékony réteges technológiák 

 

A vékony réteges cellák jellemzője, hogy fotoaktív félvezető réteget visznek fel valamilyen 

alacsony költségű alap-felületre (általában üveg). A cella gyártása jellemzően gőzlecsapatás, 

vagy elektrolitos olvadékból elektrolízis útján történik. A gyártás során 200–600oC elegendő, 

szemben a kristályos cellák esetében rendszerint szükséges 1000oC feletti hőmérséklettel. A 

vékonyréteg cellák a gyengébb hatásfok ellenére számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek 

a kristályos cellákkal összevetve: 

• A szórt és alacsony energiájú fényt is képesek hasznosítani; 

• A hőmérséklet együtthatójuk sokkal kedvezőbb, tehát míg a kristályos cellák hatásfoka 

átlagosan 0,37-0,52%/oC-kal csökken a hőmérséklet emelkedésével, a vékony rétegek 

cellák esetében ez az együttható jellemzően 0,1-0,3%/oC. 

• A vékony réteges cellák esetében leárnyékolás esetén csak a leárnyékolt rész 

teljesítménye esik ki, szemben a kristályos-alapú cellákkal, ahol jóval nagyobb arányú a 

teljesítmény-kiesés. 

• A vékonyréteg cellák könnyebbek, így statikailag kevésbé problematikus elhelyezést 

tesznek lehetővé.  



 106

• A gyorsabb gyártásnak köszönhetően futószalag-termelésre, így tömegigények 

kielégítésére is alkalmasabbak. 

 

 
       Forrás: http://greenisglobal.net  

 

Amorf szilícium cella 

 

A cella típus fontos jellemzője, hogy a viszonylag magas kezdeti hatásfok rövid idő alatt akár a 

felére is esik, és ezen az 5-7%-os értéken stabilizálódik. 

 

Réz – indium diszelenid (CIS) cella 

 

Jelenleg a legjobb hatásfokkal (9-11%) rendelkező vékonyréteges cella. Költségigénye jóval 

alacsonyabb, mint a kristályos szilícium celláké. A diszelenidet a CIS cellákban szulfiddal 

helyettesítik. 
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Kadmium – tellurid cella (CdTe) 

 

Rendkívül alacsony gyártási költséggel rendelkező, meglehetősen alacsony hatásfokú (7-8,5%) 

cellatípus. Nehézfémtartalma környezetvédelmi szempontból aggályokat kelt, de a gyártók 

megszervezték a lejárt élettartamú elemek visszavételét. 

 

C) Egyéb cellatípusok 

 

Festett fényérzékeny nano-kristályos cellák 

 

A konvencionálistól alapvetően eltérő, festett titánium-dioxid kristályokat tartalmazó elektrolit 

oldat van két speciális üveglap között, 10–30 μm vastag vékony cellát képezve. 

Laboratóriumban 12%-os, míg napelem méretben 9%-os hatásfokot tudtak elérni ezzel a 

fejlesztés alatt álló, transzparens napelemtípussal. 

 

Koncentrikus fotovillamos elemek 

 

Az úgynevezett III-V típusú félvezetők (indium, gallium, arzénid, germánium stb.) szükségesek 

a legnagyobb hatásfokú szolár cellák gyártásához. Az aktuális rekord 39%-os cellahatásfok, de 

szakértői becslések szerint az 50%-os érték is elérhető. Az alapanyagköltség olyan nagy, hogy 

a kifejlesztett és fejlesztés alatt álló cellákban már megéri, hogy Fresnel lencsével fókuszált 

fénysugarakat koncentrálnak a cellákon elhelyezett félvezető pöttyökre. Összességében a 

napelem modulhatásfok a prototípusoknál jelenleg 27%. A piaci érettséget a technológia még 

nem érte el. 

 

Hibrid (egykristályos és amorf szilícium) HIT cella 

 

A tömeggyártását Dorogon elindított speciális napelem az egykristályos és az amorf szilícium 

vékonyréteges cellák speciális ötvözete. Előnyei, hogy a kristályos napelemrész jó hatásfokát 

az amorf rész tovább javítja, mivel ez az alacsonyabb energiájú fény hasznosítására is képes, 

így hozzávetőleg 20%-os hatásfok válik elérhetővé. A cella a hagyományos kristályos 

típusoknál kevésbé érzékeny a hőmérsékletemelkedésre. Az amorf részen keletkező hatásfok-

romlás mértéke még nem ismert. 
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Organikus cellák (OPV) 

 

A nanotechnológián alapuló fejlesztéseknek köszönhetően a kutatás-fejlesztés az OPV anyagok 

tekintetében az utóbbi tíz évben rendkívül felgyorsult és ma is kiemelkedően intenzív, sokan a 

jövő energiatermelésének egyik legkecsegtetőbb megoldásaként tekintenek erre a 

technológiára. Rengeteg vállalat foglalkozik a kutatás-fejlesztéssel ezen a területen. 

Az organikus napelemek gyártása során a szerves anyagok széles variációja alkalmazható. Az 

OPV napelem tulajdonságai az igényekhez, lehetőségekhez illeszthetők, rugalmasan az újszerű 

alkalmazások sokféleségét megteremtve. A szintetikus szerves félvezető anyagok ma már a 

mindennapok része, nem meglepő, hogy a nemszerves félvezetők helyettesítése is napirendre 

került. Ilyen anyagok például a vezetőképes műanyagok, festékek, pigmentek, 

folyadékkristályok. Az OPV napelemek előállításának technológiája jelentősen olcsóbb a 

filmszerűen vékony bevonatnak köszönhetően. A technológia alkalmazására hatalmas 

potenciált kínál, hogy nagyméretű felületek bevonása válik lehetővé az organikus 

napelemekkel. Mindez egyelőre azonban inkább a jövő ígérete. 

 

 

 
Forrás: http://www.pv-tech.org  

 

Az egyes technológiák jellemzőinek ismeretében megállapíthatjuk, hogy az ár, az élettartam, a 

helykihasználás és a teljesítmény szempontjait figyelembe véve Szlovákiában ma a 

polikristályos napelemekből épített rendszerek az optimálisak. 
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A napelemes rendszerek hatásfokának javítására kétféle megoldás létezik:  

Napkövető mechanikával rendelkező napelem modulok telepítésével a hatásfok 35-50%-kal 

növelhető. Ez az eljárás a magas többletköltség miatt kisléptékű alkalmazások esetén nem 

igazán terjedt el. A másik lehetőség a napsugárzást koncentráló eszközök alkalmazása, 

amellyel a napelem modulok hatásfoka akár a duplájára is növelhető. 

 

Komplett napelemes rendszerek kiépítéséhez a napelemeken, a napelem-tartó modulokon, és a 

villamos kábelezésen kívül egyéb berendezésekre is szükség van, melyek kiépítéstől függően a 

következők lehetnek: 

Töltésszabályozó: Biztosítja az akkumulátorok töltését a napelemek által előállított energiából, 

12 vagy 24 V egyenfeszültséget előállítva a fogyasztók számára. 8, 12, 20, 30A névleges 

teljesítményekkel. 

Inverter+töltő: 230V váltakozófeszültséget állít elő a hagyományos háztartási fogyasztók 

számára, szigetüzemben akkumulátorok töltésére is alkalmas. Jellemzően néhány száz wattos 

teljesítménytől néhány kilowattos névleges teljesítményekkel. 

Inverter (hálózati betápláláshoz: 230V váltakozófeszültséget állít elő a hagyományos 

háztartási fogyasztók számára, a fel nem használt villamos energiát a vezetékes hálózatba 

táplálja vissza. 400-500W-tól, 2-5kW névleges teljesítményekkel. 

Szolár-akkumulátor (savas/ólom, vagy zselés): A napelem által megtermelt villamosenergia 

tárolására és későbbi felhasználására. 12 V-os feszültség, jellemzően 18-280 Ah kapacitással. 

 

Méretezés 

 

1 kW teljesítményű napelem modul helyigénye átlagosan kb. 8-10 m2 felület. Ez a teljesítmény 

a Szlovákia déli részén átlagos napsütéses órák számával kalkulálva (1900-2200 óra/év) kb. 

1250 kWh elektromos energiát termel egy év alatt. Egy átlagos háztartás energiaigényének 

fedezéséhez kb. 4 kW teljesítményű napelemre van szükség, ez hozzávetőleg 30-35 m2 

felületen helyezhető el. 

Sok múlik azonban a telepített napelem modulok típusán: magas hatásfokú monokristályos 

napelem alkalmazása esetén feleakkora felületre van szükség azonos teljesítmény eléréséhez, 

mintha amorf napelem modulokat alkalmaznánk. Ezért a rendelkezésre álló felület 

meghatározó jelentőségű a rendszer tervezése, a telepíteni kívánt napelem modulok típusának 

kiválasztása során. A rendszerek tervezését, az ügyfelek egyedi igényeit is figyelembe véve, 



 110

célszoftverek segítik, hogy a rendszer a legjobb hatásfokon működjön, meghatározva a 

névleges teljesítményű modulok számát, és az azokkal optimálisan együttműködő invertert.   

 

Alkalmazási lehetőségek 

 

A napelemes rendszer tetőre, földön elhelyezett állványra vagy épület oldalfalára egyaránt 

szerelhető. A napelemek a szórt fényt is tudják hasznosítani, ezért a modulok tájolását nem 

feltétlenül kell az őszi, tavaszi időszakra jellemző napjáráshoz igazítani. 

 

A napelemekkel megtermelt energia felhasználása két alapvetően eltérő módon történhet. 

Amennyiben az elektromos hálózattól elzárt területen található a napelemes rendszer, úgy 

szigetüzemű működtetés ajánlott, viszont ha a hálózathoz való csatlakozás nem jár túlzottan 

magas költségekkel, akkor érdemes olyan rendszert kiépíteni, amely visszatáplál a hálózatra.  

 

Szigetüzem:  

 

Az így kiépített rendszer nincs kapcsolatban a hálózattal, ezért az ellátást teljes egészében az 

akkumulátor és az inverter biztosítja. Szigetüzemű rendszer kiépítésekor nagyon fontos ismerni 

a pontos energiafogyasztási igényeket és azok napszakos változását annak érdekében, hogy az 

energiaellátás megfeleljen a felhasználó elvárásainak. A napelemes rendszerek más elektromos 

energiatermelő rendszerekkel kombináltan is használhatóak (pl. szélturbina, biomassza-

kogeneráció, stb.), így fokozható az energia-ellátás biztonsága. 

Épületek villamosenergia-ellátásán kívül alkalmazhatók még a napelemek közvilágítás, világító 

reklámtáblák és közlekedési jelzőtáblák energiaellátásánál is. 

 

Hálózatra való táplálás:  

 

A hálózatra tápláló rendszerek két alapvető formáját különítünk el. Az egyik esetben a termelt 

energiát a felhasználó nem használja fel, hanem a rendszer a hálózatba visszatáplálja (grid-

feedback only system). A másik esetben is jelen van a hálózati kapcsolat. A felhasználó 

aktuális energiaigényétől függően hálózatról vételezés illetve visszatáplálás is lehetséges. 

Amennyiben napelemeink többlet energiát termelnek, azt a hálózatra tápláljuk vissza. Ez azért 

előnyös, mert így a napközben megtermelt áramot felveszi a villamos hálózat, tehát nem kell a 

tárolására szolgáló akkumulátorokról külön gondoskodnunk, míg a reggeli és esti fő 



 111

fogyasztási időszakokban akkor is lesz elegendő áramunk, ha saját napelemünk épp nem termel 

eleget. Így nincs szükség akkumulátorokra, mivel az elektromos hálózat működik pufferként. 

Az elfogyasztott és visszatáplált energia mennyiségének mérését egy oda-visszamérő óra végzi. 

A hasonló kialakítású rendszerek biztosítják a legnagyobb rugalmasságot és kényelmet 

felhasználójuknak, sőt amennyiben megfelelő tároló kapacitás áll rendelkezésre, akár hálózat 

kimaradás esetén is elláthatják energiával az épületet. 

A hálózatra tápláló napelemes rendszerek elterjedését a szlovák állam kiemelt átvételi áras 

rendszerrel támogatja. Az átvételi ár értéke évről-évre változik, ami némiképp bizonytalanná 

teszi a megtérülési idő számítását. A megújuló-alapú technológiák alkalmazásával hálózatra 

táplált áram átvételi ára a napelemes rendszerek esetén a legmagasabb. 

A hálózatra visszatápláló rendszer az alábbi elemekből áll: 

Napelem modulok, 

Inverter, 

Rögzítőelemek és kábelezés, 

Szaldós (oda-vissza) elszámolású mérőóra. 
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Nagyobb (néhány kW feletti) rendszerek esetén célszerű kiépíteni valamilyen monitoring 

rendszert, melynek segítségével a napelemes rendszer adatai folyamatosan nyomon követhetők, 

megjeleníthetők, tárolhatók, valamint az adatokból grafikonok is készíthetők. Világszerte 

számos példát láthatunk hasonló monitoring rendszerekre, amelyek képesek a napelemek 

aktuális feszültsége, a pillanatnyi teljesítmény, a maximális teljesítmény, a napi és összes 

termelt energia, napi és összes működési idő, a hálózati feszültség és frekvencia értékének 

kezelésére. 

 

Innovatív alkalmazási lehetőségek 

 

Épületbe integrált napelem modulok segítségével (BIPV: Building integrated photovoltaics) az 

árnyékolás és a gazdaságos, környezetbarát energiatermelés egyszerre valósítható meg. Az 

alábbi képen egy ilyen megoldásra láthatunk példát: 
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Forrás: www.kyocerasolar.de  

 

 

Napjainkban egyre szélesebb körben terjed a napelemek innovatív, közlekedési eszközök 

energiaellátására való alkalmazása. Több gyártó foglalkozik hajókra szerelhető flexibilis és 

strapabíró napelemekkel, sőt hibrid autó tetejébe beépített napelem is megjelent már a piacon. 

 

 
Forrás: www.kyocerasolar.de  
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Forrás: www.kyocerasolar.de  

 

Előnyei 

 

A napelemes rendszerek előnyei közé tartozik, hogy nincs mozgó, kopó alkatrészük, így 

komoly karbantartást nem igényelnek minimum 25 éves élettartamuk során. A gyártók 

általában garantálják, hogy a napelemek a névleges teljesítmény legalább 80 százalékát 20 év 

működési idő elteltével is leadják. A napelemek további poztitív tulajdonsága a zajtalan, 

környezetkárosító anyag kibocsátása nélküli üzemelés. Sokféle felhasználási lehetőségüknek és 

az innovatív technológiáknak köszönhetően számtalan lehetőség nyílik a napelemek hatékony 

alkalmazására. 

 

Költségigény, Megtérülés 

 

A technológiák versenyképességének és környezeti megítélésének is alapvető kérdése a 

kristályos szilíciumnak a rendelkezésre állása. A napelem-ipar alapanyag igényeit az előző 

században az elektronika célú szilícium gyártás hulladéka ki tudta elégíteni. Az ipar 1998-ban 

lépte túl a napelem iránti igény miatt a rendelkezésre álló hulladék anyagon nyugvó szilícium 

keresletet, teret nyitva az új típusú cellák fejlődésének, különösen az amorf szilíciumos 

napelemeknek. Ugyanakkor a fejlesztések meghatározó irányává vált az alkalmas, minél kisebb 

költségű és energiaigényű szilíciumkristály-gyártási technológia kifejlesztése is. A fejlesztést 

megkönnyíti, hogy a napelem gyártás alapvetően nem igényli a félvezetőgyártásban 

megszokott tisztaságot. 

A hagyományos napelem-rendszer árának általánosságban 50–60 százalékát képezi a napelem 

költsége, melynek költségét a keresletnövekedés miatt kialakult szilíciumhiány jelentősen 
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megdrágította. Jellemző, hogy a klasszikus napelem gyárak kapacitásának kihasználtsága nem 

a kereslettől, hanem a gyár által beszerezhető szilícium mennyiségétől függ, ami miatt az 

utóbbi években gyakran csak 40–60%-osra volt becsülhető az üzemek átlagos kihasználtsága. 

Feltehetően az alapanyag kérdés megoldásával a hagyományos kristályos szilícium 

technológiák jelentősen olcsóbbá válhatnak és továbbra is meghatározók maradhatnak a 

közeljövőben, de a bemutatott speciális napelemeknek is jelentős piacbővülése várható, mivel 

esetenként alapvetően más típusú felhasználásokra alkalmasak, vagy jelentősen jobb 

hatásfokkal rendelkeznek.  

 

Az alábbi táblázatban különböző típusú napelemes rendszerek beszerzési árait láthatjuk: 

típus leírás ár EUR-ban 

SHARP 80E2E 12 V, 80 W 285,60 

Amorf komplett  40 W 159,50 

Komplett  50 W 238,00 

Komplett  60 W, kínai 403,90 

KIT 50W 12 V, 65 Aóra, panel 50 

Wp, regulátor, akkumulátor 

900Wh 

360,00 

KIT 230W 12 V, 200 Aóra, panel 230 

Wpregulátor, akkumulátor 

2400Wh 

1 250,00 

 

A hálózatra tápláló napelemes rendszerek megtérülési ideje nagyban függ a hatályos jogi 

keretrendszertől, elsősorban a hálózatra táplált villamos energia átvételi árától. További 

meghatározó tényező a napelemek típusa, hatásfoka, a rendszer mérete és az elérhető támogatás 

mértéke. Az átlagos megtérülési idő 10-15 év körül mozog. 

 

4.3.2. Szélenergia 

 

A napenergia egyik másodlagos energiaforrása a szélenergia. A szelet a Föld légkörének 

állandó mozgása hozza létre. A szélenergia az emberiség által hasznosított egyik legrégebbi 

megújuló energiaforrás. Az első ókori vitorlásokat is a szél energiája hajtotta, később 

vízkiemelésre és gabonaőrlésre is használni kezdték. Napjainkra a legjelentősebb funkciója az 
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áramtermelés lett, a szél segítségével történő villamosenergia-termelés az egyik leginkább 

környezetbarát módszernek számít. A szélenergia felhasználható tehát villamosenergia-

termelésre (ezeket a berendezéseket nevezzük szélturbinának, szélgenerátornak vagy 

szélerőműnek) és mozgási energia előállítására is. A mozgási energia előállításának klasszikus 

formája a szélmalom. A mozgási energiát előállító szélerőgépeket napjainkban leginkább a 

mezőgazdaságban használják vízszivattyúzásra, öntözésre, vagy például halastavak 

levegőztetésére. A szélenergia átalakítók megnevezésére a gyakorlatban, a rendszer villamos 

energia átalakítási kapacitásától függően az alábbi elnevezések terjedtek el: kis teljesítmény 

esetén szélturbina, szélmotor, szélgenerátor, míg a nagyobb teljesítményű együttesek, több 

egységet (blokkot) magába foglaló szélerőtelepek, szélparkok gyűjtőneve a szélerőmű.  

A villamos energia átalakításhoz, a szélturbinák meghajtásához általában min. 2,5–3 m/s 

szélsebesség szükséges. A Kárpát-medence szélsebesség viszonyai közepesen kedvezőek. 

 

A keletkező szélenergia nagysága arányos az adott térségben uralkodó szélsebesség harmadik 

hatványával. A szélkerék teljesítménye az alábbi képlettel írható le:  

 

P = 0,5ρAv3η (W) 

 

Ahol: 

• P - a szélkerék teljesítménye, 

• ρ = 1,29 kg/m3 a levegő sűrűsége, 

• A = r2 π = d2 π/4 a lapátok által súrolt terület mérete (r a lapátok hossza, d = 2 r a 

szélkerék átmérője), (m2), 

• v a szél sebessége, amely mellett a teljesítményt meghatározzuk, (m/s) 

• η a szélkerék hatásfoka, amely nem lehet több 60 %-nál (elméleti maximum), a 

gyakorlatban 10-30 % közötti érték szokott lenni. 

 

A teljesítőképesség még számos tényező függvénye. A térség uralkodó széliránya, a szélirány 

gyakorisága, a szélsebességmérés magassági szintje, a szélsebesség napi és évi 

változékonysága, a vizsgált térség domborzata, topográfiája mind-mind befolyásolják a 

megtermelt energia mennyiségét. Ezeket a tényezőket az előzetes számításoknál célszerű 

figyelembe venni, egy legalább 1 éves időtartamot átfogó, az adott térségen történő szél-

méréssorozat elvégzésével. 
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Működési elv  

 

Az alábbi ábra egy szélerőmű sematikus felépítését mutatja be: 

 

 
 

A szélturbinával nyert villamos energia termelési elve viszonylag egyszerű: a mozgó 

légtömegek megmozgatják a lapátokat (ún. rotorokat), így forgási energiát nyerünk, amit 

generátorok alakítanak árammá. A szélturbinákat ma általában ipari méretekben, nagy 

csoportokban építik egymás mellé a szélfarmokon. Ezek a villamosenergia-hálózatba táplálják 

a keletkezett, és a középfeszültségűvé transzformált áramot. Viszonylag ritkábbak a kis, háztáji 

turbinák. Ezeknek különösen olyan környezetben lehet nagy hasznuk, ahol nincs hálózati 

villamosenergia-szolgáltatás, hiszen ilyenkor olcsóbb lehet egy kis szélturbina felállítása, mint 

a hálózatra való csatlakozás (pl. tanyák esetében). Ezek a turbinák a termelt villamos energiát 

akkumulátorok segítségével tárolják. 

A szélerőgépeknek számos típusa, különböző teljesítménye és szerkezeti kialakítása ismeretes. 
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Energiaátalakító gépegységek csoportosítása 

 

A szélmotorok nagyság szerinti csoportosítása: 

• törpe szélmotorok 0–0,6 kW, 

• kis szélmotorok 0,6–10 kW, 

• közepes szélmotorok 10–100 kW, 

• nagy szélmotorok 100 kW felett. 

 

Szélmotor típusok: 

• ellenállást hasznosítók, 

• felhajtóerőt hasznosítók. 

 

Szerkezeti kialakítás szerinti csoportosításuk: 

• vízszintes tengelyűek, 

• függőleges tengelyűek, 

• soklapátos, 

• kevés lapátos. 

 

Különféle rendeltetés szerinti csoportosítás: 

• villamos áramot termelők, 

• hőenergiát termelők, 

• prés levegőt termelők, 

• levegőztetőt hajtók, 

• vizet szivattyúzók, 

• hidrogént termelők, 

• egyéb rendeltetésűek. 

 

Alkalmazási lehetőségek 

 

Ipari lépték 

 

Az első villamosáram-termelésre szolgáló szélturbina a Scientific American hasábjain került 

bemutatásra 1890-ben. A turbina rotorátmérője 17 méter, kapacitása 12 kW volt. Mind a 

szélturbinák teljesítménye, mind a rotorátmérőjük és a toronymagasságuk az utóbbi 
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évtizedekben gyors ütemben nőtt. Ma már néhány 10 kW és 5-6 MW között mozog az egyes 

típusok teljesítménye, a rotor-átmérő 40-120 m-ig változhat, a toronymagasság pedig elérheti a 

100 métert. A gyakorlatban a turbinák hatásfoka 10 és 30 százalék között változik. A 

szélerőművek világszerte terjednek, elsősorban az Európai Unió tagországaiban és az Amerikai 

Egyesült Államokban. Az Európai Szélenergia Szövetség (EWEA) adatai szerint az EU-ban 

2008-ban szélerőműből helyezték üzembe a legnagyobb kapacitást (kb. 8500 MW), bármely 

más energiaforrással összevetve.  

 

 
Forrás: www.ewea.org  

 

Az ún. off-shore szélerőműveket a tengerre telepítik. A magasabb és állandóbb szélsebességek 

révén ezek energiahozama mintegy 40 százalékkal magasabb a szárazföldi szélturbinákénál, 

azonban a telepítésük drágább az extrém építési körülmények, és a hálózati csatlakozás 

kiépítésének magasabb költségei miatt. Európában összesen kb. 1200 MW összteljesítményű 

off-shore szélturbina üzemel napjainkban.  

 

Lakossági felhasználás 

 

Kis teljesítményű (100 W és 20 kW közötti) szélgenerátorok üzemeltetésével a lakosság is 

hasznosíthatja a szél energiáját villamosenergia-termelésre. Ha családunk áramellátását részben 
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szélenergiából kívánjuk fedezni, legalább 1–2 kW teljesítményű rendszerre lesz szükségünk. 

Mielőtt azonban belekezdenénk egy szélgenerátoros beruházásba, részletes számításokkal 

alaposan fel kell mérni a tervezett helyszín adottságait, mert az éves leadott energiamennyiség 

nagyon változó a helytől, a telepítési magasságtól, domborzattól stb. függően. 

Amennyiben az épület tetejére kívánjuk telepíteni szélgenerátorunkat, meg kell fontolni azt is, 

hogy a generátor működése közben keletkező rezgések átterjedése az épületre kellemetlen 

lehet, és nem megfelelő kivitelezés esetén károsíthatja is az épületet. A szélgépek bocsátanak ki 

ugyan minimális zajt, de ez a zavaró értéket nem éri el. A szélgépek nem zajosabbak, mint egy 

mosógép. 

A szélgenerátor olyan helyen különösen jó megoldást jelenthet, amely nem kapcsolódik a 

villamoshálózatra. Ilyenkor az esetek jelentős részében többe kerülne bevezettetni a hálózatról 

az áramot, mint helyben előállítani azt. A folyamatos áramellátás érdekében mindenképpen 

hibrid rendszer, azaz napelem és szélkerék együttes kiépítése javasolt, a berendezések 

együttesen még jobb megbízhatósággal látnak el minket árammal, hiszen ha nem süt a nap, 

akkor általában fúj a szél, és fordítva. A mérések azt mutatják, hogy egy napelemes rendszer 

éves szinten általában több energiát termel, mint egy ugyanolyan teljesítményű szélgenerátoros 

rendszer. A szélgenerátor ennek ellenére hatékony kiegészítője a napelemes rendszernek, mert 

áthidalja a felhős napok okozta termeléscsökkenést. A telepítés helyétől függetlenül igaz az, 

hogy a szél, illetve a nap energiájának hasznosításával jelentősen csökkenthetjük a környezeti 

terhelést, így tevékenyen részt vállalhatunk, és példát mutathatunk környezetünk megóvásában. 

Ha nem a szigetüzemű ellátást választjuk, akkor az épületet általában párhuzamosan látja el 

villamos energiával a szélgép, és a helyi áramszolgáltató. Amikor a szélsebesség a kezdő üzemi 

szélsebesség alatt van, a szélgépek kimenetén nem jelenik meg teljesítmény, a szükséges 

energiát teljes mértékben a szolgáltató biztosítja. Ahogy nő a szélsebesség, a szélgép 

teljesítménye is növekedik, ami által a szolgáltatótól beszerzendő energiahányad is arányosan 

csökken. A cél az volna, hogy amikor a szélgépek által előállított villamos energia meghaladja 

a szükségleteket, a többlet energiát a szolgáltató átvegye. Amennyiben erre nincs lehetőség, 

akkor szükség van az energia tárolására, így a teljesítményvölgyek is részben áthidalhatók.  

  

Az általában két vagy három lapát a legtöbb gyártmánynál üveg-, illetve szénszál-erősítésű. A 

szélgenerátorok körülbelül 10 km/h szélsebességnél kezdenek forogni, névleges 

teljesítményüket 36–50 km/h szélsebességnél érik el, azaz ekkor tudják a gyártó által megadott 

teljesítményt nyújtani. A szélgenerátorok mindegyike rendelkezik valamilyen védelemmel a túl 

erős szél ellen, például a lapátok vagy a teljes forgórész kifordulnak a szél irányából.  
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A szélgenerátorok néhány típusa fűtőpatronnal is rendelhető, így közvetlenül vízmelegítésre 

használható. A hosszú távú működésre (20–30 év) tervezett szélgenerátorokra általában 2–5 

éves garanciát vállalnak. Karbantartásuk egyszerű, a kopó alkatrészeket bizonyos időközönként 

cserélni kell.  

 

A jövő szélturbinája csendes és esztétikus. Ezt kínálja a függőleges tengelyű szélturbina, amely 

fele olyan nehéz mint elődjei - ez óriási előnyt jelent az installáció szempontjából. A turbina 

aránylag lassú forgásának köszönhetően nem veszélyezteti a madarakat.  

Az alábbi képen egy ilyen függőleges tengelyű szélturbinát láthatunk: 

 

 
Forrás: http://www.quietrevolution.com  
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Tervezés  

 

Ahhoz, hogy szélturbinánk beváltsa a beruházáshoz fűzött reményeket, és elegendő energiát 

termeljen, fontos, hogy kedvező adottságokkal rendelkező területre telepítsük. A szél akkor tud 

igazán felgyorsulni, ha nem ütközik tereptárgyakba. Abban az esetben, ha nem sík terület áll a 

rendelkezésére, általában csak a magasabb rétegekben fúj jól használható mennyiségben. De ki 

tudnak alakulni a domborzati viszonyoknak megfelelően speciális légcsatornák, akár egy 

domboldal szél elleni oldalán is. 

Szélmérést kell végeznünk ahhoz, hogy megállapíthassuk, gazdaságosan használhatjuk-e adott 

területen a szélturbinát, illetve hogy kiválaszthassuk a megfelelő típust. A mérést egy kanalas 

szélmérő műszerrel végezzük, az így nyert adatokat egy számítógéppel regisztráljuk és 

értékeljük. Ajánlott egy egész évet értékelni, hogy megbízható eredményeket kapjunk, ugyanis 

a legfontosabb adat a helyes tervezéshez az éves szélerősség átlaga. Ez dönti el a szélturbina 

alkalmazásának értelmét. A kiegészítő számítások, egyéb adatok pedig segítenek kiválasztani a 

leggazdaságosabb típust. 

 

 

Előnyei 

 

A szélturbinák működésének nincs közvetlen károsító hatású kibocsátása. Amennyiben a 

berendezések egész életciklusát figyelembe vesszük, úgy már jelentkezik károsanyag-

kibocsátás, de ennek mértéke a többi villamosenergia-termelő berendezéshez képest 

meglehetően alacsony. A modern szélturbina majdnem minden része újrafelhasználható, így 

nem keletkezik nagy mennyiségű hulladék a turbinák lebontása után. 

Egy szélerőmű-park által elfoglalt terület 99 %-a érintetlen marad, vagy mezőgazdasági célokra 

felhasználható. A szélfarmoknak általában 0,08 - 0,13 km2/MW a területigénye. 

A szélerőművek fontos pozitív hozadéka a környezettudat növelő hatás. Azáltal, hogy a 

szélturbinák meglehetősen feltűnő jelenségei a tájnak, sokak figyelmét felkeltik a megújuló 

energiaforrások iránt. 

 

A szélerőművekkel kapcsolatban leggyakrabban emlegetett aggályok 

 

A médiában rémhírek keringenek arról, hogy a szélturbinák működése hatalmas veszélyt jelent 

a madarak életére. Németországban, Hollandiában, Dániában és az Egyesült Királyságban 
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készült tanulmányok szerint, a szélturbinák nem jelentenek komoly veszélyt a madarakra. A 

szélturbinák okozta madárhalandóság csak nagyon kis arányú a természetes halandósághoz 

képest. Tervezéskor, a telepítés helyszínének kiválasztásakor figyelembe kell venni a madarak 

vonulási útvonalait. 

A turbinazaj okozta kellemetlenség az egyik legfontosabb korlátozó tényező a szélturbinák 

lakott területekhez közeli elhelyezésében. Az elfogadható kibocsátási szint nagyban függ a 

helyi szabályozástól. Európában a legszigorúbb védőtávolság 250 m. A hangforrások energiája 

a hangforrástól számított távolság négyzetének arányában csökken. A rotor agyrészénél a 

tartótorony tetején lévő gépházban mérhető 101 dB elég nagy érték, a torony lábánál azonban 

már csak 55 dB adódik. 100 méterre a berendezéstől már csak szobai hangerősségre van 

szükség a beszélgetéshez. 

Sokan támadják a szélturbinákat azért, mert véleményük szerint nem passzolnak a tájba. Ez egy 

meglehetősen szubjektív megítélésű kérdés, azonban sokszor szerepel ellenérvként a 

szélerőművekkel szemben, sőt sok esetben ez a megvalósítást meghíúsító egyetlen kritérium. 

 

Költségigény  

 

Egy jól elhelyezett, gondosan megtervezett szélgéprendszer egy átlagos háztartás 

energiaköltségeit 50-90%-al is csökkentheti. A szélgéppel elérhető hosszútávú megtakarítás 

függ a rendszer bekerülési költségétől, az esetleges fenntartási költségektől, a felhasznált 

villamosenergia mennyiségétől, az átlagos szélsebességtől, és egyéb − helytől és felhasználási 

módtól függő − tényezőktől. Mint minden beruházás előtt, úgy a szélenergia hasznosító 

rendszerek vásárlása előtt is érdemes gazdaságossági számítást végezni. 

 

Az alábbi táblázatban háztartási léptékű szélturbinák bekerülési költségei szerepelnek: 

típus leírás ár Eur-ban 

RUTLAND 504 60 W, generátor, regulátor 

árban 

417,- 

BREEZE AIR 12/200 200 W, 12 V, 24 V vagy 

48 V verzió 

599,- 

BREEZE AIR 12-24/400 400 W, 12 V vagy 24 V 616,3,- 

WHISPER 100 LAND 900 W, 24 V 2 098,- 

WHISPER 200 LAND 1 000 W, 24 V 2 218,- 
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Az ipari léptékű szélerőművek gazdasági megítélése eltérő vállalkozói, ill. nemzetgazdasági 

szemszögből. A vállalkozói gazdaságot javítja az így termelt villamosenergia magas átvételi 

ára (a beépített támogatás mértéke), ami nemzetgazdasági szempontból nem bevételt, hanem 

kiadást jelent. Befolyásolják a gazdaságosságot az átvétel különbözű feltételei, például az 

előrejelzések pontossága, az eltérések befolyása az átvételi árakra. 

A közvetlen költségek mellett, figyelembe kell venni az országra és a villamosenergia-

rendszerre gyakorolt közvetett hatásokat is. Ezek közül a legfontosabb a széndioxid-kibocsátás 

csökkentés, amelynek a széndioxid-tőzsde aktuális áraival számított értékét jóvá lehet írni. A 

széndioxid-megtakarítás a megtermelt villamosenergia mennyiségével és a kiváltott fosszilis 

eredetű villamosenergia fajlagos kibocsátásával határozható meg. Döntően fosszilis 

erőművekből felépülő villamosenergiarendszerben azonban korrekcióba kell venni a 

szélerőművek terhelésváltozásait kiegyenlítő erőmű hatásfokromlása miatti többlet kibocsátást. 

Közvetett előnyként tartják számon a szélerőművek létesítése és üzemeltetése révén 

bekövetkező munkahelyteremtést. Az EWEA (European Wind Energy Association) 2008. évi 

becslése szerint ez Európában több mint 100.000 többlet munkahelyet jelent. 

 

4.3.3. Biomassza hasznosítás 

 

Biomasszán tágabb értelemben a Földön lévő összes élő tömeget értjük, míg megújuló 

energiaforrásként fogalma az energiatermelésre használható növényeket, terméseket, 

élelmiszeripari és mezőgazdasági melléktermékeket és szerves hulladékokat takarja. Az 

Európai Unió 2009/28/EK irányelve 2. cikkje szerint a mezőgazdaságból (a növényi és állati 

eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek 

között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok 

és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék 

biológiailag lebontható része sorolandó ebbe a kategóriába. Tehát a biomassza energetikai 

felhasználása nem csupán az energetika, hanem a hulladékgazdálkodás témakörét is érinti.  A 

biomassza hasznosításban rejlő potenciál azért nagy, mert az energiahordozó rövid időn belül 

újratermelődik.  

 

Melléktermékek, hulladékok: 

• Növénytermesztés (gabonaszalma, kukoricacsutka) 

• Állattenyésztés (hígtrágya, almos trágya) 
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• Kertészet (gyümölcsfa nyesedék, szőlő nyesedék) 

• Élelmiszeripar (feldolgozási melléktermékek) 

• Erdészet (vágástéri hulladék) 

• Elsődleges faipar (fűrészpor, gyaluforgács)  

• Energetikai célra termelt alapanyagok: 

• Fás-szárú és lágy-szárú energetikai ültetvények 

• Biodízel alapanyagok (repce, napraforgó) 

• Bioetanol alapanyagok (gabonafélék, kukorica, cukorrépa, burgonya) 

 

Biomassza tüzelésével hő és villamos energia állítható elő, erjesztéssel biogáz, melyből szintén 

hő, villamos energia vagy üzemanyag nyerhető, emellett speciális technológiák segítségével 

biomasszából folyékony üzemanyagot is kaphatunk. Újabb technológiának számít a szilárd 

biomassza elgázosítása, majd a forró füstgáz felhasználása hő- és villamosenergia-termelésre. 

Emellett meg kell említeni, hogy az energetikai felhasználás mellett jelentős szerepe lehet a 

jövőben a biomasszából előállított műanyagoknak, mint pl. a keményítő, cellulóz, vagy cukor 

alapú, biológiailag lebomló szatyroknak, csomagoló- és szigetelőanyagoknak. 

Gyakori érv a biomassza alapú termékek energetikai felhasználása mellett, hogy elégetésükkor 

nem járulnak hozzá az üvegházhatáshoz, mivel ilyenkor ugyanazt a mennyiségű széndioxidot 

bocsátják ki, amelyet a növények a növekedésük során megkötöttek, és a szerves anyag 

lebomlása előbb-utóbb mindenképp bekövetkezne. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy a 

biomassza alapanyag előállítása, szállítása és feldolgozása mind energiát igényel, melyet ma 

még döntően fosszilis energiahordozókból nyernek, ezért az életciklus-szemlélet értelmében a 

biomassza-alapú energiatermelés nem tekinthető széndioxid-semleges folyamatnak. 

 

 
4.3.3.1. Biogáz 
 

A biogáz szerves anyagokból savtermelő baktériumcsoport közreműködésével, levegőtől elzárt, 

nedves környezetben, 0-70°C hőmérséklettartományban, rothadással képződik. A biogáz-

előállítás alapanyagául szolgálhat mezőgazdasági hulladék (például híg és szilárd trágya, 

növénytermesztésből származó kukorica, gabonafélék vagy a gyep), a szennyvíztisztítás 

iszapja, hulladéklerakó telepek szerves hulladéka, de kiválóan használhatók az 

élelmiszeriparban keletkező melléktermékek is, mint például a húsipari hulladékok, a törköly 

vagy akár éttermi hulladékok. 
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A rothadás során keletkezett anyag körülbelül 45-70% metánt, 30-55% szén-dioxidot, továbbá 

nitrogént, hidrogént, kénhidrogént és egyéb maradványgázokat tartalmaz. A biogázfejlesztés 

után visszamaradó erjesztett trágyát biotrágyának nevezik, ami jól kezelhető, szagtalan, kertek, 

parkok trágyázására jól használható anyag. 

A biogázt először szennyvíztisztítókban és hulladéklerakókon fogták fel és hasznosították 

üzemek energiaellátására. A mezőgazdasági hulladékok és melléktermékek felhasználása csak 

később indult meg.  

 

A biogáz tulajdonképpen metanogén mikroorganizmusok anyagcsereterméke egy 

többszakaszos folyamat végén. A folyamat lépései a következők: 

 

• Hidrolízis: anaerob baktériumok lebontják a szerves makromolekulákat kismolekulájú 

termékekre 

• Savképző baktériumok szerves savakat, CO2-ot és H2-t képeznek 

• Ecetsav baktériumok acetátot, CO2-ot és H2-t képeznek 

• Metanogén baktériumok metánt, további vizet és CO2-ot képeznek. 

 

A 4 szakasz a legtöbb technológia esetén időben és térben egyszerre, egy tartályban történik. 

Létezik olyan eljárás is, amikor ezek a lépések külön vannak választva, de így hónapokig is 

tarthat, mire metán tartalmú biogáz fejlődik. 

 

A biogázképződés feltételei:  

• Megfelelő mennyiségű és minőségű hulladékbiomassza  

• Elegendő nedvességtartalom  

• Fénymentes és légmentes környezet (a folyamat elején és legvégén, a kénmentesítéshez 

kellhet oxigén)  

• Gyengén lúgos kémhatású környezet (PH = 7,5)  

• Nagy anyagfelület  

• Egyenletes hőmérséklet (0-70 °C).  

Gátlóanyagok kiküszöbölésével (pl. antibiotikumok) biztosíthatjuk a pszikrofil (0-20 °C), 

mezofil (25-35 °C) és termofil (45-70 °C) baktériumtörzsek életbenmaradását. 
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Lassan bomló, magas rosttartalmú növényi anyagok esetében minimum 35-40 napos 

tartózkodási idővel számolhatunk, de akár ennél hosszabb is lehet a folyamat, ha nem 

megfelelő a szubsztrát minősége. Almos trágyák és hígtrágyák esetében 20-25 nap, 

konzervipari vagy alkoholgyártásból származó, már részben feldolgozott anyagok esetén 15-20 

nap maximális tartózkodási idő alkalmazható. 

 

Alkalmazási lehetőségek  

 

A keletkezett biogáz égetéssel hőenergiává, gázmotor segítségével pedig villamos energiává 

alakítható. Megfelelő tisztítás után a gáz alkalmas lehet a földgázhálózatba történő betáplálásra 

és üzemanyagként is értékesíthető. Nyugat-Európában találhatunk biogázmeghajtású 

generátorokat sertéshízlaldákban, sőt Ausztriában már a gázhálózatba is táplálnak biogázt. 

 
A kirothasztott iszap hasznosítására is több lehetőség adódik: kijuttathatjuk közvetlenül 

talajjavítóként, vagy fázisszétválasztás után kezelhetjük külön a folyadék és szilárd fázist. A 

folyadék közvetlenül kijuttatható, a szilárd fázis tovább komposztálható. 
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Az alábbi ábrán egy biogázüzem felépítésének sematikus rajza szerepel: 

 
 

Előnyei 

 

A biogáz energetikai alkalmazása a fosszilis energiahordozók kiváltása által csökkenti az 

üvegházhatást okozó gázok (metán, nitrogénoxid, szén-dioxid) kibocsátását a levegőbe. A 

metán légkörbe történő kikerülése is megszűnik (pl. a trágya érése során). A biogáz 

termelésével más területen is csökken a szükséges fosszilis erőforrások mennyisége, hiszen a 

szerves anyagok lebomlása során keletkező fermentációs maradékok műtrágyát váltanak ki. Így 

közvetetten csökken a szükséges műtrágyamennyiség, tehát a műtrágyagyártáshoz szükséges 

fosszilis energiahordozók használata is. 

A biogáz-hasznosítás a vidékfejlesztés fontos eszköze lehet, mert növeli a vidék gazdasági 

tevékenységét. A biogáz üzem és az energiacélú biomassza-termesztés bevételi 

forrásnövekedést eredményez, valamint helyi munkaerőigényt generál a termeléshez, az 

előkészítéshez, a tároláshoz és a szállításhoz kapcsolódva.  
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A technológia járulékos pozitív hatásként javítja a mezőgazdaság összképét. Korszerű 

technológiák megjelenésével a mezőgazdaság új megvilágításba kerülhet, az élelmiszerellátás 

mellett energiatermelő ágazatként is beléphet a köztudatba. 

 

A biogáz energetikai célú hasznosításának eredményeképpen csökkenhet az energiafüggőség, a 

technológia a decentralizált energiatermelés fontos eszköze lehet, mivel lokális 

energiaforrásként az energiaellátás biztonságát, az energiahatékonyság javítását szolgálja. 

 

A gazdák is profitálhatnak a biogáz-előállításból, hiszen: feldolgozásra kerülnek az egyébként 

gondot okozó melléktermékek, csökken a kellemetlen szag, a visszamaradt iszap trágyaként 

kiválóan felhasználható, ugyanakkor a trágya lerakása esetében a szabadon légkörbe távozó 

üvegházhatású metán kontrollált folyamatba kerül. Azért fontos a biogáz előállításának 

terjesztése, mert az egyetlen olyan megsemmisítési mód, amely a környezetkárosító anyagok 

semlegesítésén kívül az energianyerést is lehetővé teszi. 

 

Költségigény 

 

Egy 1 MW teljesítményű biogáz-erőmű költségvetése nagyságrendileg a következőképpen 

alakul: 

 

Tervezési munkák                                       65 000 EUR 

Technológiai rész                                   1 720 800 EUR 

Építkezési rész                                       1 877 300 EUR 

Gépek és berendezések                               40 000 EUR 

Összes kiadás                                    3 703 100 EUR 

 

Házilagos megoldások 

 

Biogáz-termelésre kisebb léptékben, házilag is van lehetőség. Házilagos biogáz-tartályt 

műanyagból érdemes készíteni. A tartály alsó részébe víz és trágya keveréke kerül, felül pedig 

a biogáz gyűlik össze. A keverőkád, ahol a vizet és a trágyát összekeverjük, kb. 15 liter 

térfogatú legyen. Minden nap adni kell a tartályba 10 liter vizet és 5 liter tehéntrágyát, vagy 5 

liter vizet és 5 liter disznótrágyát, esetleg 5 liter vizet és 5 liter csirketrágyát. A tartály felső 

részén kialakított kupolában gyűlik össze a biogáz, majd PVC csőbe kerül, és ezen keresztül 
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szállítódik például a konyhába a főzéshez. Egy kb. 2 méter mély, 1,5 méter széles és 3 méter 

hosszú üregben elhelyezett tartály mintegy 6 órás főzési időt biztosít naponta. A biogáz 

házilagos készítő elkészítése és működtetése viszonylag egyszerű és olcsó viszont 

meglehetősen munkaerő igényes. 

 

 

4.3.2.2. Szilárd biomassza hasznosítása 
 

A fatüzelés folyamata 

Minél nagyobb a fadarab térfogathoz viszonyított felülete, annál könnyebben gyullad meg. 

Ezért a vékonyra hasított gyújtós vagy a rőzse különösen alkalmasak begyújtásra.  

 

Az égési folyamatot három fázisra lehet osztani: 

1. Száradási folyamat: A légszáraz fában visszamaradt nedvesség még mindig a tömeg 15-

20%-a. Ez a nedvesség csak 100 °C körüli hőmérsékleten távozik a fából. Ebben a szakaszban 

a fa összezsugorodik, repedések keletkeznek, ami meggyorsítja a száradási folyamatot. 

 

2. Nyugalmi fázis: 100-200 0C-on a fa alkotóelemei folyékonnyá válnak, a molekulák hasadni, 

párologni (gázosodni) kezdenek, de ezen a hőmérsékleten a képződő gázok a fát még nagyon 

lassan hagyják el. A legkorábban képződő fagázok a gyújtópapír lángjától gyulladnak meg, és 

ha a gyújtólángot elvennénk, maguktól már nem égnének tovább. Mintegy 250 °C-ig kell a 

fával hőenergiát közölni, hogy az égési folyamat folytatódjék, önfenntartóvá váljon. 

Bár a fa szilárd tüzelőanyag, meggyújtva mégis túlnyomórészt fagázként ég el. Éghető 

összetevőinek tömeg szerint 83%-a ég el gázalakban, ez adja a fa fűtőértékének 70%-át. Ebben 

a fázisban a faanyagból energiadús, különböző összetételű éghető gázok (szénhidrogének) 

szabadulnak fel. Ezen anyagok égése hosszú sárga lángok formájában figyelhető meg. Mivel a 

fa túlnyomórészt a fagáz nagy lángjaival ég el, a jó elégéshez nagy égéstérre van szüksége, 

emellett a gázláng köré felhevített, oxigénben gazdag friss többletlevegőt is kell juttatni. Erre 

az előmelegített, “másodlagos” (szekunder) levegőre azért van szükség, mert a képződött, 

energiában gazdag fagáz csak így ég el maradéktalanul. 

260 °C-tól a fatűzben végbemenő átalakulás (pirolízis) során hőtöbblet keletkezik, a reakció 

exoterm. Mivel a gyorsan bomló fadarab közelében oxigénhiány van, a képződő fagázok 

gyakran jóval odébb lobbannak lángra, ott, ahol már elegendő oxigéntartalmú levegővel 
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(szekunder levegő) keverednek. Mintegy 1000 °C lánghőmérséklet kell ahhoz, hogy a fagáz 

reakcióképes összetevőire -szénre és hidrogénre - tökéletesen felbomoljon és oxidálódjék. 

A fában lévő fűtőenergiát csak akkor hasznosíthatjuk maradéktalanul, ha a fagáz oxigénnel 

keveredve magas hőmérsékleten éghet el. A fagázok tökéletes elégésekor széndioxid (CO2) és 

víz (H2O) keletkezik, mindkettő természetes, a környezetet nem szennyező anyag. 

 

3. Kiégési folyamat: megfelelő hő hatására oxigén jelenlétében a fa illóanyag összetevői gáz 

formájában elégnek. Egy idő után a gyorsan távozó fagáz miatt nem jut elegendő oxigén a 

fadarab felületére, ezért faszénné alakul át. A faszénparázs 500-800 °C között elgázosodik, és 

korom nélkül elég. Ez a folyamat rövid, áttetsző lángok formájában mutatkozik. 

Egy darab fában, egy időben mind a három folyamat lejátszódhat. 

  

Égéskor elsősorban víz H2O (elgőzölögve) és széndioxid CO2 kell, hogy keletkezzen. A 

tapasztalatok szerint a fa égése során bizonyos körülmények között más anyagok is 

felszabadulnak, melyet füst és kellemetlen szagok formájában érzékelünk. Ennek oka a fából 

kiszabaduló gázok nem megfelelő elégése, mely létrejöhet alacsony égéshőmérséklet, nedves 

fa, a teljes égéshez szükséges levegő hiánya, nem megfelelő műszaki állapotú, vagy nem 

megfelelően működtetett tüzelő készülék miatt. Az előbb említett okok miatt képződő anyagok 

sokfélék lehetnek, előfordulhat például széndioxid, ecetsav, fenol, metán, formaldehid. 

 

Nagyon kell figyelni a megfelelő mennyiségű levegő adagolására, mert a túl sok levegő 

ugyanolyan kedvezőtlen hatású lehet, mintha kevés levegőtjuttatnánk a rendszerbe. 10 kg 

légszáraz fa elégéséhez 30-40m3 levegő szükséges. Ha túl sok levegőt adagolunk, a többletet is 

fel kell melegíteni. A feleslegesen felhevített levegővel energia távozik a kéményen át anélkül, 

hogy hasznot hozna.  

 

Az alábbi dolgokra kell figyelni, ha hasábfával szeretnénk magas hatásfokon fűteni: 

• Vegyünk minél szárazabb fát; 

• Hasogassuk fel minél vékonyabb darabokra a fát a felület-térfogat arány növelése 

érdekében; 

• Elengedhetetlen a tüzelőanyag mennyiséghez illeszkedően szabályozható, optimális 

mennyiségű égési levegő (primer és szekunder), és a megfelelő tűztérhőmérséklet; 

• Gyakran, egyszerre minél kisebb adagokban pótoljuk az elégett fát; 

A tüzelés befejezése után hamuzzuk ki a készüléket. 
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Előnyei 

 

A biomassza energiaforrásként való hasznosításának előnyei a környezetvédelemben, 

vidékfejlesztésben, energiapolitikában és hulladékgazdálkodásban egyaránt jelentkeznek.  

A biomassza hasznosítás a nemzetgazdaságra is pozitív hatással van: csökken a gazdaság 

importfüggősége, lehetőséget ad a decentralizált energiatermelés kialakítására, folyamatos 

energiatermelést biztosít.  

 

A legfontosabb előnye mégis az, hogy a nitrogén-oxidok, a kén-dioxid, valamint a szilárd 

komponensek tekintetében jóval kisebb a légszennyezés, mint fosszilis tűzelőanyagok 

hasznosítása esetén. Különösen így van ez az üvegházhatást okozó szén-dioxid esetében, 

hiszen míg a fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor jelentős többlet CO2 kerül a légkörbe, addig 

a növények elégetésekor csak annyi, amennyit fejlődésük során magukba építettek és a szerves 

anyag lebomlása során mindenképp felszabadulna. Ezért számos forrás CO2-semlegesnek 

titulálja a biomasszával való energiatermelést, de ez az egész életciklust szem előtt tartva nem 

igaz. Fosszilis tüzelőanyagok kiváltása esetén az alacsonyabb CO2-kibocsátás a Kiotói 

Klímaváltozási Keretegyezményben vállalt üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentés 

teljesítése miatt is különösen lényeges. 

 

A szlovák mezőgazdaság az EU tagsággal olyan piacra került, ahol hatalmas termékfelesleg 

van. A mezőgazdasági termékek túlkínálata csökkenthető, amennyiben az élelmiszertermelésen 

kívül más ágazatokban is hasznosítjuk azokat. Az egyik hasznosítási lehetőség a nem 

élelmiszercélú termékek termelése, azaz az energetikai alapanyagok előállítása. 

A biomassza termelés kitörési pontot jelenthet a mezőgazdaság számára, mivel hozzájárulhat 

egy újszerű mezőgazdasági termékszerkezet kialakításához, hozzájárulhat egyes területek 

népesség-megtartásához a vidéki lakosság foglalkoztatottságának növelése és jövedelemszerző 

képességének javítása által. 

 

A biomassza energetikai hasznosításához alapanyagként szolgáló növények elterjedése 

széleskörű, így a lelőhelyek nem egy-egy területre koncentrálódva fordulnak elő. Ez segíti a 

biomassza-alapú energiatermelő berendezések ellátását kis távolságról, az energiahordozó 

környezetszennyező és költséges szállításának a minimálisra való redukálásával. 
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Hátrányai 

 

Az évente képződött biomasszamennyiség szinte kifogyhatatlan, de a sokféle hasznosítási 

lehetőség behatárolja az energiaforrásként történő felhasználást. A biomassza-hasznosítás 

potenciáljának felmérésekor nem szabad megfeledkezni az erdők jelentőségéről, mint élőhely 

(biodiverzitás megőrzése), valamint éghajlatot (CO2-szint, páratartalom, jelentős albedó) és 

mikroklímát (hőkiegyenlítés, szélvédelem) befolyásoló szerepéről sem. Komoly problémát 

okozhat, ha bizonyos területek faállományát csökkentjük, nem mérlegelve az erdő felszíni 

lefolyást szabályozó szerepének fontosságát. 

 

A rendelkezésre álló biomasszamennyiség nem csupán az energiatermelés céljait szolgálja, 

hanem fontos nyersanyag számos ipari ágazat (pl. papír-, bútor-, építőipar) számára is. 

  

A biomassza legnagyobb hátránya, hogy a hagyományos energiahordozókhoz képest alacsony 

energiasűrűséggel rendelkezik. A biomasszával való energiatermelés minden módja 

munkaigényes, és nagy tárolótérigénnyel jár. A biomassza-alapú áramtermelés meglehetősen 

költséges megoldás és gyakran rossz hatásfokkal zajlik, a bruttó energiamérleg esetenként alig 

pozitív. 

Gyakori ellenérv a biomassza energetikai felhasználásával szemben, hogy növelheti az 

élelmiszerárakat, mivel a biomassza előállítása éppúgy mezőgazdaságilag hasznosítható 

területeken folyik, mint az élelmiszer-termelés. 

 

Költségigény 

 

A biomassza környezetbarát, kényelmes és biztonságos felhasználása nem feltétlenül olcsó. A 

költségeket csökkenthetjük, ha olyan fűtőberendezést használunk, ami a felhasználás helyén, 

bonyolult épületgépészeti megoldások nélkül képes – túlzottan energia- vagy munkaigényes 

előkészítést nem igénylő – a biomassza hatékony, tiszta égetésével a napi szükségletünknek 

megfelelő mennyiségű hőt biztosítani. 
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Tájékoztatásul szerepel a táblázatban néhány készülék beszerzési ára: 

típus leírás ár Eur-ban 

   

ATMOS DC 32S faelgázosító, 32 kW 1 591,- 

ATMOS D 30 P pelletre, 2 kamrás 1 852,- 

ATMOS DC 32 SP pelletre, 3 kamrás 2 673,- 

ATMOS C 30 S Fára, szénre, 30 kW 1 591,- 

Tartozékok a fakazánra  1 000,- 

Tartozékok a 

pelletkazánra 

 1 500,- 

 

 

Alkalmazási lehetőségek 

 

A szilárd biomasszát már évezredek óta hasznosítja energiaforrásként az emberiség. A 

hasznosításra különböző technológiák alkalmazásával mind a tüzelőanyagok, mind a 

berendezések tekintetében számos lehetőség adódik. 

Egyrészt rövid feldolgozás után azonnal elégethető (pl. fa, szalma), másrészt átalakítható 

biotüzelőanyaggá tömörített brikett, pellet vagy forgács formájában. Az említett tömörítő 

eljárásokat a viszonylag kis energiasűrűség növelésére használják. Nagy hatásfokot érhetünk el, 

ha hőt és villamos energiát is termelünk. Kizárólag villamos energia előállítása alacsony 

hatásfokkal (max. 30-40%) valósulhat meg. Ezért biomasszaerőművet inkább hőigény 

kiszolgálására javasolt telepíteni, és emellett érdemes kapcsoltan villamos energiát is 

előállítani. 

E tanulmányban a leginkább elterjedt tüzelőanyagokat és berendezéseket mutatjuk be.  

 

A.) Tüzelőanyagok 

 

A tüzelésre az egyes egyévi növényfajok (gabonafélék, kender, kukorica, repce), az évente 

aratott évelő fajok (nádak) és a gyorsan növő fafajták (nyár, akác, fűz) a legalkalmasabbak, de 

felhasználhatók a hosszú rotációs idejű fafajok is. 

 

 



 135

1.) Faapríték/Hasábfa 

 

A biomassza alapú megújuló energiahordozók közül a legegyszerűbben az erdei faaprítékból 

állítható elő hőenergia. A fának a többi biomasszához képest nagy az energiasűrűsége (azaz 

egy köbméternyi fából lényegesen több energia nyerhető ki, mint például szalmából), gyakori 

az előfordulása, kicsi a hamutartalma, és átalakítás nélkül közvetlenül felhasználható tüzelésre.  

A fa nedvességtartalma kitermelésekor általában 45–50%, ez jelentősen befolyásolja tényleges 

fűtőértékét, amely ekkor 9–10 MJ/kg körüli. A faapríték kétévi megfelelő tárolás után éri el a 

légszáraznak nevezett 20 százalék körüli nedvességtartalmat, kb. 14,5 MJ/kg körüli 

fűtőértékkel. Összehasonlításképpen néhány tüzelőanyag fűtőértéke: tüzelőolaj 42 MJ/kg, szén 

30 MJ/kg, lignit 30 MJ/kg. Minél nedvesebb a fa, annál kisebb a fűtőértéke, mivel a 

nedvességnek az elégés alatt el kell párolognia. A víz elpárologtatásához pedig jelentős 

mennyiségű energia szükséges. Amennyiben igazán hatékonyan szeretnénk fűteni, érdemes a fa 

száradását megvárni, és a megfelelő tárolásáról gondoskodni. Nedves fát eltüzelni nem csak 

gazdaságtalan, hanem környezetszennyező is. A nagy nedvességtartalom miatt az égési 

hőmérséklet kisebb, növekszik a korom és káros anyag kibocsátás, ráadásul megnő a kémény 

eltömődésének a veszélye. Az említett problémák elkerülése érdekében csak száraz, legfeljebb 

20% nedvességtartalmú fával szabad fűteni. 

 

Érdekességként néhány fafajta fűtőértéke 15 százalékos nedvességtartalom esetén: 

• Bükk: 15,12 MJ/kg 

• Tölgy: 15,12 MJ/kg 

• Akác: 14,76 MJ/kg 

• Gyertyán: 15,12 MJ/kg 

• Nyár: 15,12 MJ/kg 

• Lucfenyő: 15,84 MJ/kg 

 

2.) Pellet  

 

A fatüzelés hátrányait küszöböli ki a 10 százaléknál is kisebb nedvességtartalmú fapellet. A 

pellet 100 százalékban természetes fa, illetve biomassza alapanyagokból sajtolt, 6–12 mm 

átmérőjű, 2-4 cm hosszú henger alakú granulátum. Mivel a pelletet faipari hulladékból készítik, 

nincs szükség fák kivágására az előállításához. A pelletet a felaprított és szárított faforgácsból 

préseléssel nyerik. A préselés során a fa lignin és hemicellulóz összetevői a hőmérséklet és a 
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nyomás hatására képlékennyé válnak, így a pellet hűtés után kötőanyag nélkül is megőrzi 

szilárd, tömör formáját. A pellet előállítása energiaigénnyel jár, hiszen a szárítás és préselés 

során hőt és áramot használnak fel. Azonban az így befektetett energia csupán töredéke (kb. 

2,5%-a) annak, amit fűtéskor hőenergiaként nyerhetünk belőle. 

A pelletnek rendkívül jók az égési tulajdonságai: fűtőértéke 17–19 MJ/kg, hamutartalma 

kisebb, mint 1 százalék. Formájának köszönhetően jól adagolható, tömegéhez viszonyítva nagy 

a felülete, azaz jól gázosodik. A pellet a fánál jóval homogénabb szemcseméretű és emiatt 

automatizált házi tüzelőrendszerekben a tűzifánál jobban hasznosítható, speciális kazánban 

(lásd részletesebben a berendezések című alfejezetben) akár 90 százalék körüli hatásfokot lehet 

elérni.  

Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy a megfelelő készülék mellett a kényelmes és 

gazdaságos üzemeltetéshez szükség van megfelelő minőségű pelletre is. A rossz minőségű 

pellet használata korlátozza a készülék folyamatos üzemét, rontja az égés üzembiztonságát és 

hatásfokát, valamint csökkenti a kazán hőátadási képességét. A gyártók számának 

növekedésével, az egységesülő európai szabvány és piaci szabályozók megszületésével a nem 

megfelelő tüzelőanyag minőségből eredő problémák rövid időn belül megszűnhetnek.   

 

Az alábbi paraméterek határozzák meg alapvetően a pellet minőségét, tulajdonságait: 

 

• Fűtőérték 

• Nedvességtartalom 

• Hamutartalom 

• Méret (hossz, átmérő) 

• Sűrűség (halmaz, anyag) 

• Nitrogén, kén és klórtartalom 

• Ezeken kívül fontos tulajdonságok: 

• Kopásállóság 

• Szilárdság 

• Frakcióeloszlás 

• Adalékanyag 

  

A tűzipelletekkel foglalkozó szabványok is jellemzően e tulajdonságok határértékei alapján 

osztályozzák, minősítik őket. Jelenleg Európában számos nemzeti tűzipellet szabvány létezik, 

melyek közül a három legjelentősebb a svéd (SS187120), a német (DIN 51731), illetve az 
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osztrák (ÖNORM M1735). Hamarosan életbe lép az új európai pelletszabvány (EN 14961), 

amely felülírja a nemzeti szabványokat, vagyis egységes lesz a pelletminősítés 

kritériumrendszere, ami nagyban segíti a felhasználókat. 

 

A jó minőségű pellet előállításához az alábbi feltételeket kell biztosítania a gyártónak: 

 

• Megfelelő tisztaságú – idegenanyagtól, és lehetőleg kéregtől mentes – alapanyag 

(fűrészpor, faapríték) 

• Megfelelő nedvességtartalmú alapanyag; kb. 10 % 

• Megfelelő szemcsenagyságú alapanyag 

• Megfelelő présnyomás, és préselési hőmérséklet biztosítása (800-900 bar, 90-100 oC) 

• Megfelelő pellethossz (2-4 cm) 

• Préselés utáni hűtés 

• Csomagolás előtti morzsalék leválasztás  

 

Ha a fenti kritériumokat, lépéseket betartja a gyártó, akkor a pellet felülete sima, fényes – 

mintha lakkozva lenne – hosszirányú repedésektől mentes. Az ilyen felületű pellet nagy 

valószínűséggel megfelelő sűrűségű/tömörségű (optimális présnyomás és hőmérséklet 

közepette készült), azaz tömörsége, kopásállósága, morzsalékolódása is megfelelő. A sűrűség 

ellenőrzését oly módon is elvégezhetjük, hogy vízbe ejtünk pár darab pelletet, amelyeknek el 

kell süllyedniük, hiszen az elvárt sűrűség nagyobb, mint 1 kg/dm3. Némi gyakorlattal 

törésteszttel is következtethetünk a pellet megfelelő tömörségére; válasszunk ki 5-10 db 

pelletet a halmazból, és törjük ketté őket. Ha nehezen, roppanva törnek, éles törésvonalat, és 

kagylós felületet hagyva, az a megfelelő tömörség jele, ha a pellet kézzel elmorzsolható, 

biztosan nem jó minőségű. Amennyiben hajolva, inkább repednek, mint törnek, akkor nem 

megfelelő a sűrűség. Használható szemrevételezéses eljárás, ha a csomagolást – amennyiben 

átlátszó – átforgatva megnézzük, hogy mennyi morzsalék van a zsák alján. Ha nagy 

mennyiségben van jelen, az azt mutatja, hogy a présnyomás és hőmérséklet nem volt 

megfelelő, esetleg túl száraz alapanyag került a présbe. Érdemes a méreteloszlást is ellenőrizni: 

ha nincsenek túlsúlyban a normál pár centis hosszúságú darabok, azaz sok apró is van a 

halmazban, az szintén a nem megfelelő minőségre utal. A friss, meleg pellet szaga intenzív és 

kellemes, de a kihűléssel gyorsan elillan, így vásárláskor már nem használható minősítésre. A 

szín nyújthat némi utalást a minőségre, de ennek értékeléséhez komoly tapasztalatra van 

szükség; a tiszta „fehér” pellet valószínűleg nem tartalmaz kérget, de lehet, hogy csak 
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keményfából készült, vagy a présnyomás volt magas és kissé megégett a felület. Amennyiben 

szürkés foltokat látunk a pellet felületén, az az alapanyag nem megfelelő tárolására, és a 

megkezdődött káros biológiai folyamatokra (gombásodás) utalnak, melyek jelentős 

minőségromláshoz vezethetnek. 

 

3.) Biobrikett  

 

A biobrikett egy nagyon korszerű, környezetbarát tüzelőanyag, amely használatakor a 

környezetvédelem érdekei, a hulladékhasznosítás elvei és a kényelmi szempontok egyidejűleg 

érvényesíthetők. Nagy nyomású préseléssel készül ez a szintén faipari vagy mezőgazdasági 

hulladékalapú tüzelőanyag. Kötőanyagot egyáltalán nem tartalmaz, ezért kémiai összetétele a 

természetes fáéval azonos. Kis nedvességtartalma (kb. 10%) és nagy anyagsűrűsége miatt 

fűtőértéke nagyobb (17- 18 MJ/kg) a hasábfáénál, míg hamutartalma kisebb. Hamuja 

környezetbarát, természetes növényi tápanyag, ezért kiskertekben műtrágya helyettesítésére 

kiszórható. Gyártási mérete (átmérője 100-150 mm között ingadozik) miatt szinte valamennyi 

kazánban elégethető. A brikett kis mérete a tárolásnál és a szállításnál is előny. Akár egy egész 

télre elegendő biobrikett elfér a garázsban. Egyenletes, hosszan tartó, szinte tökéletes égést 

biztosít, nem károsítja a kazánt.  

 

4.) Energetikai ültetvény 

 

Az energiaültetvény olyan mezőgazdasági nagyságrendben telepített növénykultúra, mely 

telepítésének elsődleges célja az energetikai felhasználás. Az energetikai ültetvényeken 

gyorsan növő, rövid vágásfordulójú, sarjadásra hajlamos fajokat szoktak telepíteni.  

 

Az energetikai célra történő növénytermesztés során a kevesebb vegyszer és mechanikai 

munkák alkalmazását igénylő extenzív termesztéstechnológia alkalmazása hozzájárul a talajok 

hosszú távú termőképességének fenntartásához. 

A saját energetikai faültetvény fontos lépés lehet egy település energetikai autonómiája felé. A 

tüzelőanyag árát a világpiaci árváltozások nem befolyásolják, mivel helyi felhasználásra terem. 

Az aratás során az aratógép közvetlenül aprítékot termel, amely hasznosítható energetikai 

célokra. Az energetikai faültetvényről származó tűzelőanyag felhasználása akkor igazán 

hatékony, ha lehetőség van a faanyag tárolására, amíg ideális nedvességtartalmat ér el.  
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Az energetikai ültetvények előnyei közé tartozik, hogy sok faj, sok termőhely jöhet számításba. 

Mezőgazdasági holtidényben is lehet betakarítani – ennek elhalasztása nem okozza a termés 

elvesztését. Egy egyéves energiaültetvény esetében 30-80 GJ/ha, többéves ültetvény esetében 

80-300 GJ/ha energiahozammal lehet számolni. 

 

Figyelembe kell viszont venni, hogy az energetikai faültetvény telepítése csak olyan terület 

bevonásával ésszerű, aminek művelése nem megoldható gazdaságosan, különben értékes 

földterületet von el. Természetvédelmi oltalom alatt álló élőhelyeken, valamint nem védett, de 

természetileg érzékeny területeken nem tanácsos ilyen jellegű ültetvényeket telepíteni.  

 

Csak bizonyos, elsősorban a mezőgazdaság számára kedvezőtlen, de a fás növényeknek 

közömbös, vagy előnyös termőhelyi hatások, pl. időszakos többletvíz esetében várható, hogy 

az ültetvény növekedése az elvárt mennyiségi és gazdasági eredményeket nyújtja. Kedvezőtlen 

vízellátottságú, tápanyagban szegény termőhelyen csak közepes és gyenge eredményekre 

számíthatunk, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni az ültetvény telepítését megelőző 

döntésnél. Éppen ezért mindenképpen gondoskodni érdemes a terület tápanyagszintjének 

feltöltéséről, vágásfordulónkénti helyreállításáról, és lehetőleg gondoskodni kell az ültetvény 

vízellátásának javításáról. 

 
Egyes fajok (pl. a nyárak és fűzek) rosszul tolerálják a korábbi szántóföldi művelésből 

esetlegesen a talajba jutott szermaradványokat, ezért telepítés előtt totális vegyszeres 

gyomirtásra, utána pedig többször ugyancsak vegyszeres vagy mechanikai beavatkozásra van 

szükség az ideális feltételek biztosításához. 

 

Az energiaültetvények létrehozása előtt gondosan meg kell vizsgálni a lehetséges környezeti, 

természetvédelmi hatásokat. Az energetikai célú biomassza termelésnél rendkívül fontos a 

teljes életciklust elemezni a befektetett energia és a kibocsátott szén-dioxid tekintetében. 

Természetvédelmi szempontból az egyik legfontosabb kérdés, hogy egy energianövény 

mennyire lehet invazív az adott környezetben. Sajnos gyakran előfordul, hogy egy-egy 

gazdasági célra meghonosított növény (pl. akác) özönnövénnyé válik és felborítja a természetes 

életközösségek ökológiai egyensúlyát. Ez az őshonos növényzet kiszorításához és a talaj 

tulajdonságainak tartós megváltoztatásához vezethet.  
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B.) Berendezések 

 

1.) Faelgázosító kazán 

 

A hagyományos kazánokhoz képest a faelgázosító kazánok lényegesen jobb (akár 90%-os) 

hatásfokkal hasznosítják a fában rejlő energiát. A fa égésének folyamatában a víz elpárolgása 

után gáznemű, éghető anyag keletkezik. Ez a gáz hozzáadott levegővel (másodlagos  vagy 

szekunder levegő) keveredve erős, magas hőmérsékletű lángot eredményez. A kettős égési 

folyamatnak köszönhető az említett, rendkívül magas hatásfok. 

 

 
 

A kazánok felépítésénél ugyanis kettős tűzteret alakítottak ki: a felsőben elhelyezett 

kerámiaelemen kerül sor hagyományos technológiával a fa vagy egyéb éghető anyag 

eltüzelésére. Ugyanakkor egy beépített ventillátor segítségével az itt keletkező égésterméket 

áthúzzák egy másik, alsó tűztérbe, ahol a levegő ismételt beszívásával meggyújtják a még 

éghető anyagokat a füstgázban. A két tűzteret elválasztó kerámiatesten a füstgáz távozási 

lehetőségét előre kialakított lyukak biztosítják.  
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Szemben a hagyományos fatüzelésű kazánokkal, itt nincs szükség a tüzelőanyag szinte 

folyamatos pótlására; a felső tűztér megrakása után légmentesen lezárják az ajtókat, s innentől 

kezdve a huzatszabályozó és a ventillátor optimalizálja a folyamatot. A szabályozás az 

előremenő víz hőmérséklete szerint történik: a mechanikus huzatszabályozó ez alapján veszi el, 

illetve engedi át a levegőt, ezzel változtatja az égés intenzitását. A ventilátor beépített érzékelő 

segítségével szabályozza füstgáz áramlását. A beépített automatika biztosítja, hogy a kazán 

csökkentett üzemmódba kapcsoljon, mielőtt a tüzelőanyag teljes egészében kifogyna. 

Túlhevülés eseten a beépített biztonsági hűtőhurokban áramoltatott hideg víz védi meg a kazánt 

a károsodástól.   

 

A beépített automatikának köszönhetően a kazán a felhasználó számára magas komfortot 

biztosít, üzemeltetése jóval kevésbé időigényes, mint egy hagyományos tüzelőberendezésé. A 

tapasztalatok szerint egy átlagos családi házat kiszolgáló kazánt naponta egyszer-kétszer kell 

megrakni fával vagy a választott egyéb tüzelőanyaggal. A kazán többféle anyag elégetését is 

lehetővé teszi, ugyanakkor a tapasztalatok szerint az a legelőnyösebb, ha minden betáplálásnál 

mintegy 60%-os részesedéssel faanyagot is helyeznek a tűztérbe. Többnyire faipari hulladékot 

szoktak még a fa mellett kisegítő anyagként alkalmazni. A műanyagon kívül mindenféle éghető 

anyag (például háztartási szemét, fahulladék, stb.) alkalmas a kazán működtetésére. Az 

üzemeltetési értékek változtathatók a tüzelőanyag tulajdonságainak megfelelően. A 

kifogástalan elgázosítási folyamat létrehozásához, megfelelően kiszárított fára van szükség, 

melynek nedvességtartalma 12% és 20% között van. 

 

Egy átlagos családi ház fűtési- és használati melegvíz-igényét kielégítő, 25-30 kW-os készülék 

megközelítőleg 1500 Euroba kerül. A szükséges kiegészítő kellékekkel, mint például 

szivattyúból és keverőszelepből álló szett, valamint a szerelési munkadíjjal együtt a készülék 

2500 Euro körüli árból üzembe helyezhető.  

 

2.) Pelletkazán 

 

Nyugat-Európában már 10–15 éve elterjedtek a pelletkazánok, amelyek speciálisan pellet 

tüzelőanyag magas hatásfokú hasznosítására lettek kifejlesztve. Nagy hagyománnyal 

rendelkező pelletkazángyártók működnek Svédországban, Dániában, Olaszországban és 

Németországban, az automata gépsorokat évente 10.000–15.000 kazán hagyja el Európában.  
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A pelletkazánok a gázkazánokhoz hasonlóan automatizáltak, termosztáttal, illetve külső 

hőmérséklet-vezérléssel működnek. A kazán begyújtása és leállása is a hőigénynek 

megfelelően automatikus, ezáltal kényelmes üzemeltetést biztosítanak a felhasználó részére. A 

pellet formájának köszönhetően automatizálható a tüzelőanyag-adagolás is, így az égés során a 

tüzelőanyag szinte folyamatosan nagyon kis adagokban érkezik a tűztérbe. A pelletégők 

rendelkeznek égési levegő ventillátorral, azaz mindig a megfelelő mennyiségű oxigén kerül az 

égéstérbe. A szinte tökéletes égés miatt alig keletkezik hamu, amit elég havonta (bizonyos 

készülékeknél akár félévente) egyszer kitakarítani. A kazán pellettartályát elég – felhasználás-

tól függően – havonta, kéthavonta egyszer feltölteni. Tehát a pellettüzeléssel a 

gázkészülékeknél megszokott hatásfokot, és automatizálhatóságot lehet biztosítani, ám annál 

lényegesen környezetbarátabb módon. 

 

Egy pellettüzelő berendezés általában három fő részből áll. Az első egység a tüzelőanyag 

tárolására, és az égőhöz való szállítására szolgál. A második rész a pelletégő, ami gondoskodik 

a pellet tökéletes elégetéséről − a fatüzelés elméletében megismert feltételek biztosításával. A 

pellet geometriai mérete biztosítja a térfogatához képesti nagy felületet, így a jó gázosodást. A 

pelletégő csigás adagolóval biztosítja a folyamatos adagolást, így az égőtálcán mindig csak kis 

mennyiségű (kb. egy marék) tüzelőanyag van, aminek elégetéséhez szükséges levegőt a szintén 

az égőbe épített ventillátor biztosítja, nemcsak a megfelelő mennyiséget, hanem a legjobb 

fagáz-levegő keveredést is garantálva. A harmadik rész pedig maga a hőcserélő, vagy kazán, 

amiben a felszabadult hőenergiát átadjuk a fűtési rendszer hőszállító közegének. 

 

A családi házas pellettüzelő berendezéseket két csoportra oszthatjuk: 

A pelletkandallók lakótérben elhelyezhető (légfűtéses vagy vízteres) kompakt fűtőkészülékek, 

azaz a pellettartály, adagoló csiga, pelletégő, és kazántest egybeépítve került megvalósításra. 

Így egy kis helyet foglaló, automata üzemű, a tűz látványát nyújtó tüzelőberendezést kapunk. A 

kompakt kivitel, és a számos felhasználói elvárás csak kompromisszumok árán teljesíthető, így 

e készülékek napi feltöltést, és 2-3 naponkénti takarítást igényelnek. További hátrányuk, hogy 

5-10%-kal kisebb hatásfokkal működnek, mint a pelletkazánok. Ugyanakkor azokkal 

megegyezően saját magukat gyújtják be és állítják le, akár a gázkazánoknál megszokott 

szobatermosztát által vezérelve, akár a saját belső idő, vagy hőmérsékletprogramjuk által 

szabályozva.  
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A pelletkazánok helyigénye nagyobb, típustól és teljesítménytől függően egy mosógép 

nagyságtól akár egy nagyobb fagyasztóláda méretét is elérhetik. Emellett nagyméretű 

pellettartály kialakítását is szükségessé teszik. Előnyük viszont, hogy több hétig, akár az egész 

fűtési szezonban is képesek felügyelet nélkül üzemelni. 

 

3.)Tömegkályha 

 

A tömegkályha az átlagos tüzelőberendezéseknél nagyobb súlya alapján kapta a nevét. Az 

Észak-Európai fűtési tradíciót felhasználó, napjaink elvárásai szerint továbbfejlesztett 

fűtőberendezés technológiája az 1980-as évek közepe táján tűnt fel. Az első cserépkályhák üres 

dobozába idővel áratokat építettek, és ezzel számottevően sikerült a kályhák hatékonyságán 

javítani. Svédországban és Finnországban a függőleges füstjáratok különböző variációit 

alkalmazták sikeresen, míg Közép- és Kelet-Európában inkább a vízszintes járatokat 

használják. A két megoldás közül a tiszta égést és a jobb hőleadást a függőleges járatú segíti 

hatékonyabban. Amennyiben az égéstér elég magas, az égés nagyobb hőmérsékletű, 

zavartalanabb lehet. 

 

Egy svéd mérnök, E. A. Wiman, a nagy hőleadású, sokjáratú kályhák szerkezetét, tovább 

finomította azáltal, hogy az égéstérben felfelé áramló gázokat több párhuzamosan lefelé 

vezetett járatban, a padlószinten vezette a kéménybe. Ezzel megszüntette a felső 

kéménycsatlakozásnál a kályha hőmozgásából adódó feszültségeket, amelyek gyakran a 

csatlakozás repedéséhez, töréséhez vezettek. A módszer további előnye, hogy a kályha oldalain 

lefelé áramló gázok a padlószint felé közeledve fokozatosan hűlnek, míg a kályha külső 

felületén a helyiség lassan felmelegedő levegője felfelé áramlik. Innen kapta ez a rendszer az 

"ellenáramlású" nevet. A kályha bármely magasságában nagyjából azonos a hőmérséklet-

különbség a felfelé áramló, melegedő levegő és a kályha lefelé hűlő felülete között, így csak 

egy nagyon finom, lassú konvekciós áramlás alakul ki. Az eredendően svéd fejlesztésű 

"ellenáramlású" rendszer Finnországban is gyorsan elterjedt.  

 

Egy jól elhelyezett tömegkályha alkalmas egy megfelelő hőszigetelésű átlagos méretű családi 

ház fűtési igényeinek kielégítésére, emellett eleget tesz korunk környezetvédelmi, épület-

egészségügyi, gazdasági követelményeinek, kényelmi igényeinek. 
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A kályha ideális működéséhez fontos a megfelelő elhelyezés, valamint az épület kiváló 

hőszigetelése. Az égéshez 70-100 m3/óra mennyiségű levegőre van szükség, ennek kétharmada 

az elsődleges, egyharmada a másodlagos levegőszükségletet biztosítja. 

Naponta 1-2 alkalommal, alkalmanként 8-15 kg fával lehet fűteni − a hőszükséglettől függően 

− így a várható teljesítmény 2 -3,5 kW között mozog. A kályha felépítéséből adódóan a belső 

hőmérséklet fűtési ciklusonkénti 4-500 °C-os ingadozása a kályha felszíni hőmérsékletében 

csupán kb. 10-15 °C ingadozást eredményez. Ez lehetővé teszi, hogy a fűtés üzemeltetését az 

adott felhasználó saját életritmusához igazítsa, hiszen nincsenek a fűtés időpontjától függő 

szélsőséges hőingadozások, a nagy hőtároló kapacitás a begyújtástól számított 20-36 órán 

keresztül képes az egyenletes hőleadást biztosítani. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a 

beépített anyagmennyiséggel egyenes arányban meglehetősen lassú reagálású a kályha, szélső 

esetben csak napok alatt fűthető fel. A viszonylag alacsony, 40-60 °C-os felszíni hőmérséklet 

egy sajátos szabályozó hatást is eredményez, ugyanis a helyiség hőmérsékletének 

emelkedésével a hőmérséklet-különbség a hőleadó felület és a fűtendő tér között csökken és 

fordítva. A nagy felületű, szelíd, sugárzó hő épületegészségügyi szempontból ideális, és mivel 

nincsenek nagy forró fém felületek, a levegő káros ionizációja és kiszáradása sem következik 

be. A tűz leégése és a parázs kihunyása után teljesen lezárt kályha teljes biztonsággal magára 

hagyható, hiszen az égés befejeződése után már nincs veszélyes gázképződés, nincs szén-

monoxid, ami a lakótérbe jutva tragédiát okozhatna. Mivel a magas hőmérsékleten minden 

éghető összetevő elég, csak minimális mennyiségű hamu keletkezik, amit a relatíve nagy 

hamutér miatt elegendő körülbelül havonta egyszer eltávolítani. A hatékony működtetés 

alapkövetelménye a fa alacsony, kb. 20%-os nedvességtartalma. A tüzelőanyag ideális 

keresztmetszete 3-10 cm.  

 

Egy ilyen tömegű kályha építésének természetesen vannak feltételei, melyeknek nem minden 

épület felel meg. Elsősorban a statikai terhelhetőséget fontos megvizsgálni, hiszen a mintegy 

4000 kg/m2 terhelés gyakran teszi szükségessé az építés helyének statikai megerősítését. 

További fontos követelmény a megfelelő kémény, hiszen megfelelő huzat nélkül nem alakul ki 

az égéstérben a szükséges hőmérséklet. Ennek megléte esetén a kémény és a kályha belső 

járatainál is minimális karbantartási, tisztítási feladatokkal számolhatunk.  

Sajnos fontos szempont lehet a magas építési költség is, ráadásul a skandináv országokon kívül 

jelenleg még kevés kivitelező rendelkezik a szükséges szakmai ismeretekkel.  

Az egyszerű letisztult struktúra, vastag falszerkezet és a konstrukció kiegyensúlyozott 

hőterhelése rendeltetésszerű használat esetén akár 30-35 éves, vagy még hosszabb várható 
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élettartamot biztosít. A tömegkályha kivételesen jó hőtároló képessége, takarékos, hatékony 

működése révén reális a lehetőség a gázüzemű központi fűtési rendszerek és konvektoros fűtés 

kiváltására, ráadásul az egyéb fatüzelésű egyedi és központi fűtőkészülékekhez képest is 

további előnyös tulajdonságokkal rendelkezik. A károsanyag-emisszió a pelletfűtéssel 

gyakorlatilag megegyező mértékű, mintegy 2,8 gramm korom kerül a légkörbe egy kg fára 

számítva. Ezzel csak a legkorszerűbb biomassza elgázosítók veszik fel a versenyt, miközben a 

tömegkályha működése nem igényel külső elektromos energiát, nem kell az esetleges áram-

szünetek miatti üzemzavarokkal és a fűtés szünetelésével számolnunk.  

Vannak persze olyan objektív hátrányai is a tömegkályhák alkalmazásának, amelyek 

korlátozzák, akadályozzák elterjedésüket. Ezek többsége az alacsonyabb komforttal áll 

összefüggésben. Az ideális nedvességtartalom elérése érdekében, biztosítani kell legalább két 

esztendőre elegendő faanyag fedett tárolását, ami egyfelől hely-, másfelől tőkeigényes 

követelmény.  

 

Egy átlagos családi ház ellátására alkalmas tömegkályha költségigénye 1800-2000 Euro körül 

mozog, de az ár nagyban függ a mérettől, a felhasznált anyagoktól, ajtótól, és attól, hogy sütő is 

beépítésre kerül-e. 

  

4.) Vizes tűzterű kandallók 

 

A hagyományos kandallók korszerűbb utódjai a „vizes” tűzterek, melyek ötvözik a gázkazán és 

a kandalló előnyös tulajdonságait. A vízköpenyes tűztérbetétet az épületgépészeti szerelésekor 

párhuzamosan kötik rá az épület központi fűtésrendszerére, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

a központi fűtés csövét bevezetik a kandalló tűzterébe, ahol a benne szállított vizet a kandalló 

melegíti fel. 

 

A kandallóban pattogó lángnyelvek nemcsak az üvegajtón keresztül sugározzák hőjüket, 

hanem az egész lakásnak magas hatásfokkal adják le a megtermelt meleget. A kandalló 

begyújtását követően − a felfűtés mértékétől függően − fokozatosan az épület gázfűtésének 

helyébe lép. A tűz elhamvadása után, a hőtermelés csökkenésével a központi fűtés ismét 

átveszi a helyét a lakás fűtésében. Ha a kandallót automatikus vezérléssel üzemeltetjük, és a víz 

hőmérséklete a beállított érték fölé emelkedik, az automatika hideg vizet kever a rendszerbe, 

megakadályozva ezzel a rendszer túlfűtését. 
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Biomassza alapú távfűtés 

 

Előremutató kezdeményezés a biomassza közepes léptékű, közösségi fűtőműben való 

felhasználása. Számos ilyen alkalmazás üzemel pl. Ausztriában, de Szlovákiában is találhatunk 

biomassza alapú távfűtési rendszert, például Lubochna településen. 

 

 
 

A biomassza közösségi léptékű hasznosításának előnyei a gazdaságos méretarány, 

munkahelyteremtés, alacsony üvegházhatású gáz kibocsátás. A rendszer akkor működtethető 

igazán gazdaságos és környezetkímélő módon, ha a tüzelőanyag beszállítási körzet nagyság 

mérete nem haladja meg az ötven kilométert. Az égetés végtermékeként keletkező nedvesített 

hamu és a leválasztott pernye konténerekben kerülhet a természeti környezetbe való 

visszaforgatásra. 

A fenti előnyök ellenére a nagyobb távfűtőművi projekteknek számos problémával kell 

szembenézni. Elengedhetetlen a megfelelő méretű, csapadékmentes tárolóhely kialakítás. 

Gondoskodni kell a folyamatos, jó minőségű tüzelőanyag ellátásról, és a tartalék hőforrásról. 
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A hosszútávú, gazdaságos üzemeltetés érdekében szükséges a rögzített, biztos beszállítói ár a 

tervezhetőséghez. 

 

A biomassza távfűtés speciális alkalmazása az ún. bioszolár-távfűtőmű, amely a régióban 

fellelhető erdészeti és faipari hulladékokból és más célra nem hasznosítható faanyagokból 

gyártott faaprítékkal és a Nap energiájával működtetett helyi energiaellátó rendszer, mely egy 

épületcsoport központi hőenergia-ellátását célozza meg. 

A bioszolár távfűtőművel való hőenergiatermelés esetén a hőközpontban történik a hőenergia 

előállítása, ami onnan távvezetékeken keresztül kerül elosztásra, és gondoskodik a hálózatba 

bekapcsolt létesítmények fűtéséről és melegvízellátásáról. A téli hőigényt biomassza 

felhasználásával, a nyári hőigényt pedig napkollektorokkal fedezi a rendszer. A nyári hőigény 

az épületek használati melegvízellátására fordítódik és körülbelül tizede a téli hőigénynek. A 

napkollektoros rendszer méretezésekor érdemes a fűtési szezonon kívüli melegvízellátás teljes 

fedezését megcélozni, hogy a kazán teljes üzemszünete lehetővé váljon áprilistól októberig.  

A bioszolár távfűtőművel való hőenergia-termelés elősegíti a közösség autonómiáját, az 

energia helyi munkaerővel, helyben termelődik. A rendszer számos munkahelyet biztosít a 

fafeldolgozás, szállítás, kivitelezés és üzemeltetés területén. A bioszolár távfűtőművel való 

hőenergiatermelés kevesebb károsanyag-kibocsátással jár, mint a házi tüzelőberendezések 

használata. A rendszer további előnye a házankénti berendezésekkel szemben, hogy magasabb 

kényelmet biztosít a fogyasztó számára, akinek nem kell a fűtőanyag beszerezésével és a 

kazánok kezelésével foglalkozni. Nem kell a lakóépületekhez kazánházat és tüzelőanyag-

tárolót építeni, nincs szükség házanként kazánkémény létesítésére, továbbá nem keletkezik 

hulladék (salak, hamu) a háztartásban. A háztartási mérőberendezéseknek köszönhetően 

minden fogyasztó ellenőrizheti és befolyásolhatja saját fogyasztását, csak a ténylegesen 

elfogyasztott és mért hőmennyiséget vásárolja meg. Ez a rendszer hozzájárul az 

energiatudatosság növekedéséhez, hiszen a fogyasztók látják a felhasznált energiamennyiség és 

a kifizetett számla közti összefüggést, ami energiatakarékosabb életvitelre ösztönzi őket. A 

bioszolár távfűtőmű egy műszakilag kiforrott technológia, amely jó hatásfokkal működik. A 

technológia fejlődésének köszönhetően manapság egyre nagyobb energiahatékonyságú 

berendezések telepítésére van lehetőség. 
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4.3.4. Geotermikus energia 

 

A geotermikus energia a Föld belsejének hőtartaléka, amit döntően a földkéregben 

koncentrálódó hosszú felezési idejű radioaktív izotópok bomlási hője táplál. A geotermikus 

energia a Föld felszíne felé igyekszik, sugárzás, áramlás és vezetés révén a felszín és a mélyebb 

zónák közti hőmérséklet-különbség hatására. A "geotermikus" kifejezés görög eredetű, 

jelentése: földi hő. A geotermikus források felfedezése egészen a római időkig nyúlik vissza. 

Legelőször a termálvizet alkalmazták, elsősorban gyógyászati, háztartási és pihenési célokra. 

Napjainkban a geotermikus energiát számos területen alkalmazzák: a mezőgazdaságban az 

üvegházak fűtésére, lakások, lakótelepek fűtésére, vagy éppen villamos energia termelésére. 

A Föld belsejéből származó hő eloszlása a Föld különböző területein nem egyenletes. A 

geotermikus energia leggazdaságosabban azokon a területeken hasznosítható, ahol kiugróan 

magas a geotermikus gradiens értéke. A geotermikus gradiens a felszín alatti hőmérséklet-

növekedés mérőszámaként használt mutató. Értéke 10-60 °C/km között változik. Átlagos 

geotermikus gradiens esetén, 15 °C-os felszíni hőmérséklettel számolva 2 km-es mélységben 

már 65-75 °C-os hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Különösen magas lehet a geotermikus 

grádiens azokon a területen, ahol viszonylag vékony a földkéreg (pl. Kárpát-medence), illetve 

vulkáni tevékenység (pl. Izland) vagy vízszintes hévízmozgás zajlik. 

A geotermikus energia kinyerésére általában a föld mélyebb porózus kőzetrétegeiben jelenlévő 

vizet használják. A geotermikus folyadékot egy furaton keresztül emelik ki, majd egy másik 

furaton keresztül sajtolják vissza. Amennyiben nincs vízutánpótlás ezek a források a 

rétegenergia csökkenése következtében idővel kevesebb vizet adnak. Néhány esetben a kiemelt 

termálvizet használat után a felszíni vizekbe engedik, ez azonban − kellő körültekintés hiánya 

esetén − a víz magas ásványianyag-tartalma miatt ökológiai katasztrófát is okozhat az 

élővizekben.  

A geotermikus energia fontos előnye némelyik megújuló energiaforrással szemben, hogy nem 

időjárásfüggő, így az egész év folyamán biztonságosan hasznosítható. 

 

A geotermikus energiát hasznosító rendszereket alapvetően a hasznosítandó hőmérséklet illetve 

a rendszernek a környezetével való kapcsolata szerint különböztethetjük meg. Alacsony hőfokú 

a rendszer, ha a réteghőmérséklet kisebb, mint 30 °C. Magas hőfokú, ha a réteghőmérséklet 

nagyobb, mint 120 °C. A kettő közötti hőmérséklet tartományt közepes hőfokúnak nevezzük. 
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A 50-150 oC hőmérsékletű, vízzáró rétegekben természetesen előforduló víz távfűtési, 

kertészeti és gyógyászati célokra használható fel. Villamos energia termeléséhez 150 °C-nál 

magasabb hőmérsékletű víz szükséges. A geotermikus energiát áramtermelésre elsőként 

Olaszországban Larderelloban használták, 1913-ban. Az ún. Hot Dry Rock technológia 

lényege, hogy forró, mélységi kőzetekbe vizet injektálnak, mely a forró kőzettel érintkezve 

gőzzé válik. Ez a feltörő gőz alkalmas gőzturbina meghajtására, így villamosenergia-

termelésre. 

 

4.3.4.1. Áramfejlesztés 
 

Működési elv, Alkalmazási lehetőségek 
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Geotermikus erőművek világszerte működnek, leginkább a lemezszegélyek vulkanikus 

területein. Bizakodásra ad okot, hogy újabban nem-vulkanikus területeken is megindult a 

geotermikus áramfejlesztés olyan országokban, mint például Ausztria és Németország. 

A geotermikus energia áramtermelés-célú felhasználása az energiaforrás jellegének és 

hőmérsékletének függvényében történhet hagyományos gőzturbinákkal vagy segédközeges 

eljárással.  

A gőzturbinák meghajtásához legalább 150 °C hőmérsékletű folyadékra van szükség. A 

turbinák működtetése kétféleképpen történhet. Az egyik megoldás, hogy a gőz a turbinák 

meghajtása után egyszerűen a légkörbe távozik, ez az ún. szabad gőzkibocsátású technológia, a 

másik eljárás során lecsapatják a gőzt, ezt nevezzük kondenzációs üzemnek.  

A legegyszerűbb és legolcsóbb geotermikus alapú áramtermelési eljárás a szabad 

gőzkibocsátású technológia, amely különösen olyan esetekben terjedt el, amikor egy-egy 

magányos kút által feltárt kis energiakészlet hasznosítása a cél. Érdemes ezt a technológiát 

választani akkor is, ha a feltárt gőznek 12%-nál nagyobb a nem kondenzálható gáztartalma.  

A szabad gőzkibocsátású üzemek könnyen és gyorsan üzembehelyezhetőek, a telepítés 

körülbelül 13-14 hónapot vesz igénybe. A technológiát 5-25 MW teljesítmény irányti 

villamosenergia-igények kielégítésére lehet alkalmazni. 

A kondenzációs üzemekkel a nagyobb nyomásesésnek köszönhetően dupla annyi energiát 

termelhetünk, mint a hasonló bemeneti adatokkal rendelkező szabad gőzkibocsátású 

rendszerekkel. A kondenzációs üzemek hátránya azonban a bonyolult felépítés és a nagy 

térigény. A kondenzációs üzemek létesítése jóval magasabb költségekkel jár, az üzembe 

helyezés ideje is hosszadalmasabb. A kondenzációs üzemek teljesítménye eléri az 50-60 MW-

ot. 

 

Segédközeges üzemmódban ma már lehetőség nyílik 100 °C alatti hőmérsékletű fluidummal is 

geotermikus alapú áramtermelésre. A segédközeges üzemekben a geotermikus energiát egy 

másodlagos folyadék bekapcsolásával, hőcserélőn keresztül hasznosítják. A segédközeges 

erőművek teljesítménye általában néhány 10 MW. Ez sorba kapcsolt, modul jellegű 

kapacitásokból áll össze. Az egyes modulok teljesítménye széles skálán (néhány 100 kW-tól 

néhány MW-ig) mozog. 

 

Előnyei 

 



 151

A technológia alkalmazásának legnagyobb előnye a környezetbarát, káros-anyag-kibocsátás 

nélküli üzemelés és a magas hatásfok. A geotermikus energia jellegének köszönhetően az 

áramtermelési célú üzemek által használt energiaforrás időjárási viszonyoktól függetlenül 

rendelkezésre áll. A geotermikus energia további előnye, hogy decentralizáltan használható, és 

csökkenti az importenergiától való függést. A használatához kapcsolódó kutatás, kiépítés és 

karbantartás helyi munkahelyeket teremt, és tart meg. Ezek az előnyök a geotermikus energia 

közvetlen hőhasznosítási célra való alkalmazása esetén is megjelennek. 

 

Költségigény 

 

A geotermikus erőművek kiépítési költsége meglehetősen magas, eléri a 3–4,5 millió €/MW 

értéket. Az áramfejlesztési költség pedig további 40–100 €/MWh. 

 

 

4.3.4.2. Közvetlen hőhasznosítás (pl.geotermikus közműrendszerek) 
 

Működési elv 

 

A geotermikus energia közvetlen hőfelhasználású hasnosítása különösen akkor előnyös, ha a 

fokozatosan csökkenő hőmérséklet-igényű felhasználók egymás után kapcsolhatók, azaz 

kaszkád-rendszerű felhasználás valósítható meg.  

 

 

 

 

Alkalmazási lehetőségek  

 

Belső terek fűtése és hűtése: a fűtési célú felhasználáshoz 40-140 °C közötti termálvízre van 

szükség. A fűtőrendszerbe közvetlenül csak alacsony oldott anyag tartalmú vizek vezethetők 

be. Amennyiben a termálvíz kémiai összetétele nem teszi ezt lehetővé, úgy hőcserélők 

beiktatására van szükség. Kizárólag hőcserélők segítségével lehetséges továbbá magas 

hőmérsékletű és nyomású vizek közvetlen fűtési felhasználása is. 
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Belső terek hűtése: abszorpciós hűtő-berendezések működtetése 105 °C feletti termálvizek 

használatával igazán hatékony. A berendezésben kétféle folyadék kering: az abszorbens és a 

hűtőfolyadék, melyek kiválasztásakor figyelembe kell venni a hűtés hőmérséklet-igényét. A 

rendszer üzemeltetéséhez külső energiaforrás szükséges. 

 

Geotermikus közműrendszer: Világszerte számos példáját láthatjuk a környezetvédelmi és 

gazdaságossági szempontból egyaránt sikeres beruházásoknak. Hódmezővásárhelyen például a 

hálózat négy lakótelepet, közintézményeket, a strandfürdőt és a fedett uszodát köti össze. Itt a 

fűtési célú felhasználás mellett a használati melegvízellátó-rendszert is a termálkutak táplálják. 

Kisteleken szintén a geotermikus energia többlépcsős hasznosítása történik, a geotermális 

közműrendszer 8 közintézmény hőigényét látja el. A hasonló jellegű beruházásoknál 

többlépcsős hasznosítás esetén, rendkívül kedvező, akár 10 év alatti megtérülési időre 

számíthatunk. Szlovákiában Galanta városában 1236 lakóépület, egy kórház és egyéb 

önkormányzati intézmények ellátását szolgálja az 1996-ban átadott, 8 MW teljesítményű 

geotermális hőtermelő központ (a projektről részletesebben a tanulmány 5. fejezetében 

olvashat). 

 

Előnyei 

 

A technológia alkalmazásának legnagyobb előnye a környezetbarát, szennyezés-kibocsátás 

nélküli üzemelés és a magas hatásfok. A geotermikus energia jellegének köszönhetően a 

hasznosított energiaforrás időjárási viszonyoktól függetlenül rendelkezésre áll. A geotermikus 

energia további előnye, hogy decentralizáltan használható, és csökkenti az importenergiától 

való függést. A használatához kapcsolódó kutatás, kiépítés és karbantartás helyi munkahelyeket 

teremt, és tart meg. Ezek az előnyök a geotermikus energia áramtermelési célra való 

alkalmazása esetén is megjelennek. 

Költségigény 

 

A mélyfuratok ára átlagban 20-25 EUR/m, természetesen a körülményektől függően.      

 

 
4.3.4.3. Mezőgazdasági felhasználás 
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A geotermikus készletek hasznosítására lehetőség nyílik a zöld gazdaság fejlesztésén belül, 

például kertészetek területén. 

 

Alkalmazási lehetőségek  

 

• Kombinált öntöző- és fűtőcsőhálózat: A felszín alatti kombinált öntöző- és 

fűtőcsőhálózat alkalmazásával kiküszöbölhető a növények teljes elárasztása. A fűtőcső 

öntözőcsövek nélkül nem alkalmazható, mert a száraz fűtöcsövek a páratartalom 

lecsökkenése miatt a kiszáradt talajréteg hőszigetelőként való működését okozzák. Az 

öntözésre használt termálvíz kémiai összetételét mindenképp figyelembe kell venni. 

Nagy sótartalmú öntözővíz használatával károsíthatjuk a növényeket. 

• Üvegházak, fóliasátrak, szárítók, állattartó telepek fűtése: Szentesen (Magyarország) 

található a világ egyik legnagyobb, csak termálvízfűtésre alapozott komplexuma, ahol 

20 db, átlagosan 2000 m mély termálkút biztosítja a szüksges energiát 30 hektár 

üvegház, 30 hektár fűtött fólia, állattenyésztő telepek, gabonaszárító és szociális 

épületek fűtésére. 

• Levegőbefúvásos zöldség- és gyümölcsszárítás toronyban vagy rostélyon. 

 

Előnyei 

 

A talajfűtés meghosszabbítja a termesztési időt és sterilizálja a talajt anélkül, hogy 

természetellenes adalékanyagokat juttatnák a talajba. További előnye, hogy megelőzi a váratlan 

lehűlés okozta károkat. 

 

 

 

 

4.3.5. Hőszivattyú 
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A hőszivattyúk bemutatásánál mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a hőszivattyúk nem csak a 

geotermikus energia témakörét érintik, hiszen üzemeltetésüket alapozhatjuk nem geotermikus 

eredetű hőforrás, például hulladékhő vagy szennyvíz hasznosítására is.  

A hőszivattyúk szerkezetének elve már másfél évszázada ismert, de a technológia első 

épületfűtési alkalmazására csupán 1938-ban került sor, amikor egy magyar mérnök, Heller 

László hőszivattyús fűtési rendszert tervezett meg a zürichi városházához. A hőszivattyúk 

alkalmazásának szélesebb körű elterjedése az 1980-as években következett be. A technológiai 

fejlődésnek köszönhetően a hőszivattyúk üzemeltetése gazdaságosabbá vált, így manapság 

világszerte dinamikusan terjednek a hőszivattyús fűtésrendszerek. 

A hőszivattyú valamilyen hőforrásból (környezetből, levegőből, vízből, talajból és a 

kőzetekből) fűtési célra közvetlenül nem hasznosítható hőfokszintű energiát von el, majd külső 

energia felhasználásával nagyobb hőmérsékletű, hasznosítható hővé alakítja. Hőszivattyúval 

megoldható egy épület fűtése, hűtése és használati melegvíz ellátása.  
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Működési elv 

 

A hőszivattyús berendezések lényegében úgy működnek, mint egy hűtőgép azzal a 

megkülönböztetéssel, hogy a hűtőgépeknél a cél a hűtés minél jobb hatásfokkal történő 

megvalósítása, hőszivattyúk esetében viszont a hűtés során keletkező hő minél jobb hatásfokkal 

való hasznosítása. A hőszivattyú, mint ahogyan arra az elnevezés is utal, hőmennyiséget szállít 

alacsonyabb hőmérsékletről magasabb hőmérsékletre. Minden anyag, amelynek magasabb a 

hőmérséklete az abszolút nulla foknál (-273°C), rendelkezik hőenergiával. Így még akár a -

20°C-os közegből is lehet hőmennyiséget elvonni és azt egy magasabb hőmérsékleti szinten 

leadni.  

A hőszivattyú fő részeit csővezetékek kötik össze, ezekben áramlik a hőenergiát szállító 

munkafolyadék, többnyire zárt rendszerben. Akkor beszélünk nyitott rendszerről, amikor a 

munkaközeg maga a hőforrás.  

Hűtőfolyadékként hagyományosan kloro-fluoro-karbon-t (CFC) használtak, azonban annak 

környezetkárosító hatása miatt áttértek a természetes anyagok (ammónia, szénhidrogének, víz, 

szén-dioxid) vagy környezetkímélő mesterséges keverékek alkalmazására. 

Az egyféle munkaközeggel dolgozó kompresszoros hőszivattyúk működését a Carnot-féle 

körfolyamatból kiindulva követhetjük nyomon. 

  

A körfolyamatban az egyes elemek feladata:  

Elpárologtató: A ciklus első lépéseként a környezeti hőforrás az eredetileg folyékony 

munkaközeget az elpárologtatóban légneművé alakítja. Ennek az a feltétele, hogy a hőforrás 

hőmérséklete meghaladja a munkaközeg adott nyomáson adódó forráspontját. A párolgás során 

az elpárologtató a környezetétől hőt von el. A halmazállapot változás során a hőmérséklet és a 

nyomás állandó (izotermikus állapotváltozás). Az elpárologtató, attól függően, hogy a 

hűtőközeget milyen állapotra melegíti, lehet elárasztásos, száraz és nedves kialakítású. 

Kompresszor: Az elpárologtatott munkaközeg nagyobb nyomásra való sűrítését végzi, 

miközben a nyomás növekedésével a kondenzációs hőmérséklet is emelkedik. A kompresszort 

általában villanymotor vagy földgázzal táplált belső égésű motor hajtja. A leginkább 

környezetbarát megoldás az, ha a hőszivattyú kompresszorának működtetéséhez bevezetett 

energia is megújuló energiából vagy hulladékhőből származik. 

Kondenzátor: A munkaközeg nagy nyomású gőze a kondenzátorba jutva hőt ad le a nála kisebb 

hőmérsékletű hőfelvevő közegnek, miközben telített gőz halmazállapotból folyékony 
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halmazállapotba kerül, azaz kondenzálódik. A halmazállapot változás során a hőmérséklet és a 

nyomás állandó (izotermikus állapotváltozás).  

Expanziós szelep: A munkaközeg az expanziós szelepen átáramolva csökkentett nyomáson és 

hőmérsékleten visszakerül a ciklus elejére, az elpárologtatóba.  

 

 
 

„Jósági fok” (COP-érték) 

 

A hőszivattyúban lezajló körfolyamat hatásfokának jellemzésére a teljesítmény-tényezőt 

(Coefficient of Performance) vagy „jósági fokot” használjuk. Ez a tényező megmutatja, hogy a 

megtermelt energia hányszorosa a befektetett, azaz a kompresszorban felhasznált energiának. A 

jósági fok elvben a két hőtartály (a hőforrás és a hőelnyelő) abszolút hőmérsékletétől függ. A 

gyakorlatban elérhető értéket azonban több tényező befolyásolja, például az elpárologtatónál és 

a kondenzátornál jelentkező hőmérséklet-különbségek vagy a segédberendezések 

energiaszükséglete. A teljesítmény-tényező értéke a jelenleg használatos technológiáknál 3 és 

7 közötti. Megfelelő klimatikus körülmények között és körültekintő tervezéssel elérhető, hogy 
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a hasznosított energia 4-5-szöröse legyen a felhasznált energiának, ami már gazdaságilag is 

megfelelő. 

 

Az ideális termodinamikai körfolyamat leírását a francia Nicolas Léonard Sadi Carnot adta 

meg 1824-ben, mely folyamat ideális estben megadja a hőszivattyú elméleti működését. A 

Carnot-körfolyamatból számított ideális COP-t a következő összefüggéssel kapjuk: 

 

ahol a Tleadott a leadott hőmérséklet, míg a Tforrás a forrás oldal hőmérséklete. Az ideális 

terodinamikai körfolyamat megmutatja, hogy a hőszivattyú hatásfoka leginkább a forrás és a 

fogyasztó oldal hőmérséklte különbségétől (Tleadott - Tforrás) függ. A hőszivattyú teljesítménye 

úgy növekszik, ahogy ez a hőmérséklet különbség csökken. A gyakorlatban nem érhető el az 

ideális állapot ezért a hősziavttyúk jellemzésére bevezetett mérőszám a következő: 

 

 
 

Tehát a gyakorlatban a hőszivattyú jóságát a kinyert hőenergia és a befektett összes elektromos 

energia hányadosával számítjuk. A gyakolatban megvalósítható legnagyobb hatásfokot az 

elpárologtatás - kompresszió körfolyamat során érhetjük el, ami körülbelül a harmada az ideális 

Carnot körfolyamat hatásfokának.  

 

A hőszivattyú teljesítményére azonban a talaj minősége, fajtája is jelentős hatással van. A nagy 

talajvíztartalmú, agyagos talaj az eddigi tapasztalatok szerint például kiválóan alkalmas 

hőforrás, ezzel szemben a homokos talaj nem. A hőszivattyúk maximális előremenő 

vízhőmérséklete általában 55°C, propántöltetű hőszivattyúk esetében 65°C fokos. Ha meleg víz 

termelésére is szükség van, megfelelően mértezett puffertározót is be kell építeni, az előremenő 

hőmérsékletet ugyanis alacsonyabban kell tartani.  
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A hőleadás módja 

 

A hőfokplafonból adódóan a hőszivattyúhoz padlófűtést és falfűtést érdemes társítani, a 

meglévő fűtés esetén a radiátorok számát kell megemelni, vagy rásegítő fűtést kell alkalmazni. 

 

A kis hőmérsékletű padlófűtés  

A padlófűtés növeli az életminőséget és az alacsonyabb hőmérsékletszint révén csökkenti az 

energiaköltségeket. Az esztrich hőtárolóként működik, ezáltal lehetővé válik a költséghatékony 

éjjeli áram felhasználása a hőszivattyú működtetéséhez. Éjjel az esztrich energiával, azaz hővel 

töltődik fel, amit nappal ad le. A rendszer vezérlését egy digitális hőszabályozó végzi, amely a 

megújuló energiák optimális hasznosítását ellenőrzi. 

 

A kis hőmérsékletű falfűtés 

A falfűtés a padlófűtés mellé vagy ahelyett kerül telepítésre. Például olyan termekben, ahol a 

padlófűtés nem elég, vagy ahol erre nincs lehetőség. A mennyezetfűtés különösen a hűtési 

üzemnél hatékony, mivel a hideg levegő lefelé száll. 

 

Radiátorok 

Főleg régi építésű létesítmények felújításakor jöhet számításba a meglévő fűtőrendszer 

bevonása. Hőszivattyú alkalmazásával gond nélkül használhatja tovább régi fűtőrendszerét.  

Fúvó - konvektorok: Ez a típusú konvektor egyaránt lehetővé teszi a fűtést és hűtést. 

 

Nagy hőmérsékletű rendszerek 

Speciális technológia segítségével cipőszárítók, törülközőszárítók vagy cserépkályhák 

felszerelhet ők sugárzó felülettel. 

 

Különböző típusú hőszivattyúk 

 

A hőszivattyúk működésüket tekintve igen sok félék lehetnek. A különböző típusú 

hőszivattyúkat csoportosíthatjuk a hőhordozó közeg alapján, illetve aszerint, hogy zárt vagy 

nyitott rendszerről van szó. A hőhordozó közeg alapján megkülönböztetünk talajhő alapú, 

talajvízalapú, felszíni vízalapú és levegős hőszivattyú rendszereket.  
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Zárt rendszer 

A zárt szondás rendszer lényege, hogy a hőforrás hőjét zárt rendszerben keringő hőátadó 

folyadék segítségével közvetíti a fűtési rendszernek, azaz a keringő folyadék nem érintkezik 

közvetlenül a talajjal vagy a talajvízzel.  Jelenleg a legelterjedtebb a zárt rendszerben működő 

talajalapú hőszivattyú (GCHP: Ground Coupled Heat Pump), amely a felszín alatti közegből 

nyeri a hőenergiát. 

 

Nyitott rendszer 

A nyitott rendszerű talajvízalapú (GHP: Groundwater Heat Pump) vagy felszíni vízalapú 

(SWHP: Surface Water Heat Pump) hőszivattyúk esetében a talajvíz, illetve tavak, folyók vize 

a hőforrás, amely közvetlenül bejut a hőszivattyúba. 

 

Földhő-alapú hőszivattyúk 

 

A zárt szondás rendszer telepíthető vertikálisan, azaz függőlegesen kialakítva, illetve 

horizontálisan, azaz a talajban vízszintesen elfektetett elemekkel. Mind a vízszintes, mind a 

függőleges elrendezést gyakran használják kis hőigényű (20-30 W/m2) létesítmények 

ellátására. Nagyszámú, mélyebb fúrásokban telepített hőcserélő-hálózattal jelentősebb 

energiaigények is kielégíthetők. Zárt szondás hőszivattyú telepítéséhez a területileg illetékes 

bányakapitányság engedélye szükséges. Az engedélyeztetés meglehetősen bonyolult eljárás, 

ezért az ügyintézést célszerű a kivitelező szakcégre bízni. 

 

Talajszondás rendszer 

 

A vertikális rendszernél függőlegesen, akár 200 méter hosszú, 15 cm-es átmérőjű lyukat fúrnak 

a földbe. A furatban dupla „U”alakú szondát helyeznek el, ebben kering zárt rendszerben a 

munkafolyadék. Megkülönböztetünk két- vagy háromkörös rendszereket attól függően, hogy 

közvetlenül a munkafolyadék áramlik bennük, vagy fagyálló folyadék adja át a hőjét a 

munkaközegnek, amely a hőt a rétegből a hőszivattyúba, majd onnan visszaszállítja.  

A technológia előnye, hogy kicsi a helyigénye, a felszínt csak kis területen szükséges 

megbontani, és bárhol megvalósítható, ahol a fúrásokra engedélyt kapunk. A fúrás költséges, 

viszont jó elméleti hatásfokú (COP=4,5-5) rendszer telepítését teszi lehetővé. A talaj 

minőségétől függően egy 100 méter mélyre telepített szondából 5-7 kW energia nyerhető.  

 



 160

 
Forrás: www.weider.co.at  

 

Talajkollektoros rendszer 

 

Néhány méterrel a föld alá egy speciális, több száz méter hosszú csőrendszert telepítenek, 

amely négyzetméterenként 20-30 Watt-nyi energia termeléséhez elegendő a talaj minőségétől 

függően. A horizontális, talajkollektoros rendszerek kiépítése ideális talajviszonyok mellett 

olcsóbb lehet, mint a talajszondás megoldás. A talajkollektoros rendszerek hátránya, hogy nagy 

helyigényük miatt nem mindenhol telepíthetők, hiszen a fűtendő terület 2-2,5-szörös területére 

van szükség a hatékony hőellátáshoz. Elsősorban új építésű házak esetében érdemes ezt a 

megoldást választani. 
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Forrás: www.weider.co.at  

 

Masszív abszorber technológia 

 
Föld alatti vagy föld feletti beton vagy téglafalban, betonlemezben műanyag csőkígyót 

helyeznek el. Külön e célra épített szoborszerű elemek, vagy támfalak, homlokzati 

betonfelületek is felhasználhatóak. A működés elve hasonló a talajkollektorokhoz: A beton jól 

vezeti a hőt, tömege alkalmas a hő tárolására. Segít a levegő, talaj, esővíz hőjének átvételében, 

a napsugárzást közvetlen is hasznosíthatja.  
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Forrás: www.weider.co.at  

 

Talajvizes hőszivattyúk 

 

A talajvíz állandó hőmérséklete (8-12°C) és jó hővezetőképessége révén ideális hőforrás. A 

talajvizes hőszivattyúk üzemeltetésekor búvárszivattyúval nyerik ki a vizet egy talajvíz-kútból, 

és ennek a hőjét hasznosítják. A rendszerben felhasznált vizet visszavezetik a felszíni vízbe, 

visszasajtoló kútba juttatják, vagy a talajba fektetett dréncsöveken elszivárogtatják. A víz 

kiemelésének és visszajuttatásának szivattyúzási, illetve visszasajtolási energiaigénye jelentős 

lehet, ezt mindenképp figyelembe kell venni a rendszer tervezése során. Talajvizes 

hőszivattyúk alkalmazásával érhetjük el átlagosan a legmagasabb teljesítmény-tényezőt 

(COP=5-7), ami a talajvíz állandó hőmérsékletének köszönhető. A technológia hátránya, hogy 

nagy mennyiségű vizet, jelentős munkálatokat és hosszú előkészítést igényel, továbbá magas 

karbantartási költségre számíthatunk. 

 

Nyitott kutas rendszer csak olyan területeken telepíthető, ahol 30–100 m mélységen belül 

megfelelő mennyiségű és kémiai összetételű a hőforrásként alkalmazott víz vagy talajvíz.  
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Forrás: www.weider.co.at  

  

Levegős hőszivattyú rendszerek 

 

A levegős hőszivattyú rendszerek a levegő keringetésével állítanak elő energiát fűtéshez, meleg 

vízhez. A technológia a külső levegőt, vagy központi szellőztető rendszerrel ellátott, 

légmentesen szigetelt ház esetén a kifúvásra kerülő elhasznált levegőt hasznosítja hőforrásként. 

A levegős hőszivattyúk előnye, hogy a föld és vizes hőszivattyúkhoz képest kisebb beruházást 

igényelnek. A levegő hőjét hasznosító rendszerek akár régi építésű épületek falára is 

problémamentesen felszerelhetők felújításkor, hiszen könnyen integrálhatók a meglévő fűtési 

rendszerbe. A légkollektor további előnye, hogy telepítéséhez – ha nem érint műemléki vagy 

védett homlokzatot – nem kell szakhatósági engedély. Hátránya, hogy a levegő 

hőmérsékletének ingadozása miatt a rendszer hatékonysága is befolyásolódhat. Ez különösen 

azért problémás, mert télen a legmagasabb fűtési igény megjelenésekor a legalacsonyabb a 

külső levegő hőmérséklete, ezáltal a levegős hőszivattyú hatékonysága, így ez a megoldás 

gyakran kiegészítő fűtési rendszert igényel. A levegős hőszivattyúk kül- és beltéri típusban 

egyaránt előfordulnak. Beltéri kivitel esetén zajhatásra (54 dB) lszámíthatunk. 

 

 
Forrás: www.weider.co.at  

 

Speciális alkalmazások 

 

Hőforrásként számításba jöhet az elhasznált termálvíz, vagy akár a szennyvíz is. Ahol nagy 

mennyiségben áll rendelkezésre 10 °C feletti hőmérsékletű elfolyó víz, ott feltétlenül érdemes 

megfontolni az elfolyó víz hőtartalmának hőszivattyús hasznosítását, ezáltal a felszíni vizek 
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hőszennyezése csökkenthető. A hulladékhő hőforrásként való hasznosításának az iparban vagy 

közületeknél lehet igazán nagy jelentősége.  

Bányákból kitermelt, vagy alagutak működtetése során elvezetett, állandó hőmérsékletű vizek 

hőtartalma szintén kiválóan hasznosítható hőszivattyúk segítségével.  

Érdekes megoldás épületek cölöpalapozásakor a cölöpök hőcserélőként való kiképzése, így a 

helyben rendelkezésre álló hőenergia hőszivattyúkhoz kapcsolva hasznosítható. 

További speciális alkalmazás, amikor hőforrásként egy tó szolgál, amelybe körkörösen 

helyezik el a kollektorként szolgáló csöveket. Ilyen rendszerek legalább 2,5-3 méter mély, nagy 

területű tavakba telepíthetők. Minél mélyebbre kerül a csővezeték, annál egyenletesebben és 

jobb hatásfokkal nyerhető hőenergia a rendszerből. A tóban elhelyezett csövekben fagyálló 

folyadék kering a hőáramlás szempontjából legoptimálisabb sebességen. 

 

Előnyei 

 

Mivel a hőszivattyú képes otthonunk éves fűtésigényének ellátására az időjárási 

körülményektől függetlenül, így nincs szükség kiegészítő fűtésre. Ennek köszönhetően teljes 

mértékben függetlenedni tudunk a gázszolgáltatóktól, a gázárak emelkedésétől és a bizonytalan 

ellátástól. Amennyiben új ingatlanunk építésekor hőszivattyút tervezünk be az épület 

hőenergia-ellátásának fedezésére, nem kell a távhő-rendszerre csatlakoznunk.  

 

Az ingatlan fűtéséhez szükséges energia mindössze 15-30%-át kell megvásárolnunk, a többit a 

környezetünkben lévő ingyenes, megújuló energiaforrások biztosítják. A hőszivattyúval 

olcsóbb lesz a hűtés 

Hőszivattyú telepítésével nem lesz szükségünk klímaberendezésre ahhoz, hogy nyáron hűtsük 

otthonunkat. A hőszivattyú gazdaságosan ellátja ezt a feladatot, miközben kellemesebb lesz a 

levegő állaga és a zajszint is alacsonyabb a hagyományos klímaberendezésekéhez képest. 

Amennyiben felületfűtést alkalmazunk, nyáron a földhős hőszivattyú rendszerben keringő 

12°C-os hőhordozó közeget a kompresszor működése nélkül, azaz energia bevezetése nélkül, 

beengedhetjük a fűtési rendszerbe, és élvezhetjük a passzív hűtés biztosította kellemes 

hőmérsékletet. 

Hőszivattyúval gazdaságosan állíthatunk elő háztartásunk számára (max 60°C-os meleg vizet. 

A hőszivattyús rendszer tökéletesen használható tartályok felfűtésére és melegen tartására, 

valamint medencék hőfokának megtartására is. 



 165

A hőszivattyúnak köszönhető gazdasági előnyök nem csupán a fűtésköltség csökkenésében 

jelennek meg, a hőszivattyú otthonunk piaci értékét is növeli, így hosszútávon profitálhatunk a 

telepítéséből. A gázár emelkedésének tendenciája miatt néhány év múlva jelentősen kedvezőbb 

piaci feltételekkel lehet majd eladni a hőszivattyú berendezéssel készült családi házakat, mert a 

rezsiköltségük lényegesen alacsonyabb, mint a hagyományos fűtésű házaké. 

 

A hőszivattyú üzemeltetése egyszerű és kényelmes. A hőszivattyús rendszerek élettartama 

minimum 25 év, lényeges karbantartási költségük nincs, legfeljebb 10-15 évenként szorulnak 

beállításra vagy kisebb javításokra. 

  

A hőszivattyúnak nagyon kicsi a helyigénye, általában néhány m2-en elfér, nem igényel 

különleges kialakítású szobát. Tökéletesen beépíthető a kamrába vagy a garázsba, néhány 

változata a tetőre, a kertbe vagy akár a ház falára is szerelhető.  

 

A hőszivattyú tiszta és környezetbarát, működése közben semmilyen káros és piszkos anyagot 

nem bocsát ki, így környezetünkben nem szabadul fel gáz, füst vagy korom. A hőszivattyú 

ezért biztonságosabb, mint a gáztüzelés vagy a biomasszával való fűtés. A berendezés 

alkalmazásával nem fenyeget minket sem a szénmonoxid-mérgezés, sem pedig a gázrobbanás 

veszélye. 

 

A hőszivattyúk környezetvédelmi megítélésében nagy szerepet játszik, hogy a működtetéséhez 

szükséges energiát milyen forrásból nyeri a berendezés. Abban általában megegyeznek az 

álláspontok, hogy sokkal környezetkímélőbb hőszivattyút használni a villamos fűtés helyett. 

Amennyiben a berendezés által felhasznált villamos energiát gáztüzelésű erőműből nyerik, úgy 

az átlagos erőművi hatásfok mellett kb. háromszor annyi energia szükséges a villamos energia 

előállításhoz hő formájában. Egyes vélemények szerint ilyen összefüggésben nem támogatandó 

a hőszivattyú, ugyanis számos járulékos szennyezést okoz, nem beszélve a nyersanyag 

felhasználásról. Németországban ellenben például egyértelműen pozitív a hőszivattyú 

ökológiai mérlege, hiszen ott a villamos energia nagyobb hányadát állítják elő megújuló 

energiaforrásokból. 

Ökológiai szempontokat szem előtt tartva, hőszivattyút a következő esetekben kifejezetten 

célszerű használni: 

• Villamos hajtású levegő-levegő hőszivattyút ott, ahol télen fűt, nyáron hűt; 
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• Magas hőmérsékletű (10-30ºC) hulladékhőt tartalmazó közegből hő kivonása és a 

hőmérséklet megemelése fűtési célra (szennyvíz, uszoda, termálvíz); 

• Talajhő kivonása (12-15ºC) és a hőmérséklet megemelése fűtési célra (talajszonda, 

talajvíz); 

• Rásegítés napkollektoros fűtési rendszerre. 

 

Tervezés  

 

A hőszivattyús rendszer telepítése az optimális üzemeltetés érdekében szakértő tervezést 

igényel. A megfelelő típus kiválasztása során figyelembe kell venni az energiaigényeket, a 

területhasználati lehetőségeket, a helyi talaj- és földtani adottságokat, továbbá a 

talajvízviszonyok és a kútkiképzés jogi és gazdaságossági lehetőségeit.  

Hőszivattyús rendszerek telepítéséhez elengedhetetlen a pontos hőtechnikai tervezés. A fűtési 

rendszert úgy kell kialakítani, hogy az a lehető legkisebb hőmérsékleten működhessen. Új 

építésű épületeknél célszerű megvizsgálni a sugárzó fal-és mennyezetfűtések 

beépíthetőségének lehetőségét.  

A hőszivattyús rendszerek hatékony üzemeltetése érdekében szükséges a szemléletváltás a 

felhasználók részéről. Fokozottan ügyelni kell a helyes, gazdaságos szellőztetésre és arra, hogy 

ne fűtsük túl az épületet.  

 

Költségigény, Megtérülés 

 

Az alábbi táblázat különböző típusú, földhőt hasznosító hőszivattyúk telepítési költségeit 

tartalmazza: 

típus leírás ár EUR-ban 

STIEBEL ELTRON WPC 

10 

8-13 kW, 200 l HMV tartály, 

390 m2 földkollektor, komplet 

berendezés szereléssel 

12 843,- 

STIEBEL ELTRON WPC 

13 

13-17 kW, 200 l HMV 

tartály, 530 m2 földkollektor, 

komplet berendezés 

szereléssel 

14 472,- 

REGULUS TC-Z IR09 11 kW, 300 l HMV tartály, 13 185,- 
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200 m2 földkollektor, komplet 

berendezés szereléssel 

REGULUS TC-Z IR18 22 kW, 300 l HMV tartály, 

400 m2 földkollektor, komplet 

berendezés szereléssel 

17 810,- 

 

 

Az alábbi táblázat különböző típusú levegős hőszivattyúk költségigényét mutatja be: 

típus leírás ár EUR-ban 

EcoAir 107 EcoEl 9 kW, HMV készítés, 

szerelés 

10 255,- 

EcoAir 110 EcoEl Solar 13 kW, HMV készítés, 

napkollektor 4,22 m2 szerelés 

14 794,- 

STIEBEL ELTRON WPL 

10 A 

5-10 kW, 300 l HMV tartály, 

komplet berendezés 

szereléssel 

11 400,- 

ALTHERMA ERHQ 

016AW18  

16 kW, 300 l HMV tartály, 

komplet szereléssel- csak 

fűtés 

7 620,- 

ALTHERMA ERHQ 

011AW18 

16 kW, 300 l HMV tartály, 

komplet szereléssel 

fűtés - hűtés 

8 560,- 

 

 

Az hőszivattyúk üzemeltetési költsége jóval alacsonyabb, mint a hagyományos fűtési-hűtési 

módszereknek, hiszen csupán a fűtési igény kb. egynegyedét kell külső energiaforrásból 

fedezni, a maradékot a rendszer a megújuló hőforrásból, ingyen megszerzi. A kezdeti 

beruházási költség ugyan magasabb, mint az egyéb konvencionális rendszereké, de a hosszú 

élettartam és a folyamatosan növekvő energiaárak eredményeképpen biztosan bőven megtérül a 

hőszivattyús rendszer ára.  
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Forrás: www.weider.co.at  
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4.3.6. Légtechnika 

 
4.3.6.1. Hulladékhő hasznosítás hővisszanyerős szellőzési rendszerrel 
 

A szellőztetés problémája az épület fa nyílászáróinak, műanyagra való cseréje után merül fel a 

leggyakrabban. A fa nyílászárók szigetelésének és a gravitációs szellőztetésnek köszönhetően a 

sok hézagon, résen át friss, de hideg levegő áramlik a helyiségekbe. Így nincs szükség más 

szellőzőrendszerre, de a fűtési költségek az elveszett hőenergia miatt nagyon magasak. A 

műanyag nyílászárókra való áttérést követően a fűtési költségek jelentősen csökkennek, de 

megjelenhet számos eddig ismeretlen probléma: nedvesség, a kellemetlen szagok nem 

távoznak, a levegő minősége romlik; gyermeknél, idős embereknél légúti betegségek 

kialakulása is előfordulhat. Amennyiben lakásunk relatív páratartalmát 72 órán keresztül 65% 

felett tartjuk, biztos, hogy megjelenik a penész. Nem ritka, hogy a penész nem csak a 

fürdőszobákban és a vizes helyiségekben alakul ki, hanem sok esetben a hálószobákban és 

gyerekszobákban is megjelenik. A hagyományos szellőztetés csak nyáron jelenthet megoldást. 

Télen a meleg a szellőzőnyílásokon és a nyitott ablakokon át távozik, így a nyílászárók cseréje 

után jogosan várt fűtési költségmegtakarítás nem jön létre. A korszerű, energiatakarékos 

lakásokat az előbb említett kellemetlenségek elkerülése végett érdemes folyamatos gépi 

szellőzéssel ellátni. A szabályozott, elszívó szellőztető rendszerek, bár optimális légcserét 

biztosítanak, túlszellőzés és huzat nélkül, kidobják a hőt. A megoldás a hővisszanyerős 

szellőzőgép, amely nem csak elszívja az elhasznált szennyezett levegőt, hanem a friss levegőt 

is befújja úgy, hogy az elszívott használt levegő a hőtartalmát átadja a befújt friss levegőnek 

anélkül, hogy egymással keverednének. 
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Működési elv 

 

A levegő állandó cseréje egy önszabályozó, hővisszanyerős gépi szellőzési rendszerben a 

frisslevegő az ún. száraz helyiségekbe (nappali, hálószobák) történő befúvása, és az elhasznált 

levegő az ún. nedves helyiségekből (fürdő, WC, konyha) történő elszívása által valósul meg. 

Mind a befúvás, mind az elszívás önszabályozó szellőzőelemeken keresztül történik, így a 

rendszer költséges beszabályozására nincs szükség. A friss levegő a befúvó ventilátornál kerül 

megszűrésre, majd, lakásonként egy statikus hővisszanyerőn áthaladva az elszívott levegő 

hőtartalmának nagy részét átveszi, mielőtt bevezetésre kerülne a lakásba. Az elhasznált levegő 

egy másik légcsatorna hálózaton kerül elszívásra a hővisszanyerőktől, mely az elszívó 

ventilátorhoz csatlakozik. A két légáram tehát áthalad a hőcserélő panelen anélkül, hogy 

keveredne egymással. A panel, az elhasznált levegő hőenergiáját átadja a beérkező légáramnak. 

Eredményképpen friss és meleg levegő áramlik a helyiségbe. 
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Az állandó hozamú elszívó és befújó nyílások szabályozása a szabad keresztmetszet 

változásával automatikusan valósul meg a rendszer minden pontján az ott rendelkezésre álló 

nyomáshoz igazodva. A rekuperátor akár nyáron is eredményesen alkalmazható. Klimatizált, 

hűtött helyiségekben alkalmazva visszanyerhető a hűtésre fordított energia.  

A rendszer javítja homlokzat hanggátlását is, azáltal, hogy a friss levegő bejuttatásához nem 

kell a homlokzaton nyílásokat hagyni. Ez a rendszer nagy rugalmasságot biztosít a csőhálózat 

tervezésében, megengedhető az egyes lakásokhoz leágazó ágak közösítése mind az elszívó, 

mind a befúvó hálózaton, limitálva így az anyag és szerelési költségeket. 

 

A hővisszanyerős gépek között találhatunk olyat, amelyik pontosan beállítható és precízen 

működő „EC” motorokkal készül. Ennek a motorkonstrukciónak köszönhetően mindig csak 

annyi levegőt mozgat meg a rendszer, amennyi minimálisan szükséges. Ez garantálja, hogy a 

motorok alacsony fordulaton, alacsony fogyasztással, alacsony zajszinttel működjenek. A 

fentiek miatt a szellőzőgépet úgy szükséges megválasztani, hogy a lakás légtérfogatát 

figyelembe véve, a 0,3x-os légcsere a gép maximális légszállításának a harmada/fele legyen. 

Ha gépünket ennek megfelelően választjuk meg, akkor a motorok fogyasztása, zajszintje 

minimális lesz, jó hővisszanyerési hatásfok mellett.  A fentiekből következik, hogy fokozott 

szellőztetési igény esetén, gépünket nagyobb légcserére beállítva is elegendő légcserét kapunk.  

 

A rendszer legfontosabb paraméterei 

 

Teljesítmény:  

Érdemes figyelni arra, hogyan határozza meg a gyártó a rekuperátor teljesítményét. Gyakran a 

maximális teljesítményt tüntetik fel, amit a berendezés általában nem ér el. 

A levegő áthalad a paneleken, szűrőkön, stb., ahol ellenállásba ütközik, így a rekuperátor 

teljesítménye kisebb lesz a beépített ventillátorok teljesítményéhez képest.  

A teljesítmény pontos meghatározásához meg kell nézni a jelleggörbét, amelyről leolvasható a 

névleges teljesítmény (egy adott installáció ellenállásainak figyelembevétele, pl. 200 m3/h 150 

Pa esetén). Praktikus a rekuperátor kiválasztása előtt meghatározni az installáció összes 

előrelátható ellenállását. Ezután a jelleggörbe alapján ellenőrizhető, hogy mekkora lesz a 

berendezés teljesítménye az adott ellenállás mellett. 

 

Kompresszióviszony: 

E paraméter alapján megállapítható a rekuperátor „ereje”, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb 
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a kompresszió, annál messzebb fúj a rekuperátor. Csakúgy, mint a teljesítmény, ez a paraméter 

is a berendezés jelleggörbéjéből olvasható le a legpontosabban.  

 

Hatásfok:  

Meghatározza a ténylegesen visszanyert hő mennyiségét a visszanyerhető hő mennyiségéhez 

képest. A gyártók elég tetszőlegesen határozzák meg készülékeik hatásfokát. Gyakran a 

minimális teljesítménynél fennálló hatásfokot adják meg, aminek nincs sok köze a valós 

eredményhez. Ez a paraméter a jelleggörbén a teljesítmény függvényében van feltüntetve, azaz 

leolvasható egy adott teljesítmény mellett mért hatásfok. A hatásfok megállapításánál fontos 

tényező a páratartalom és a hőmérsékletek közti különbség. Minél nagyobb a páratartalom a 

helyiségben, annál nagyobb a hatásfok. Gyakran olyan páratartalom melletti hatásfokot adnak 

meg a gyártók, amelyet a helyiségekben télen szinte lehetetlen elérni.  

 

A rekuperátor által felvett áram:  

A rekuperátor fogyasztását legfőképpen a ventillátorok fogyasztása határozza meg. Némely 

gyártó esetében a ventillátorok áramfelvétele olyan nagy volt, hogy a felhasznált energia 

gyakorlatilag azonos, vagy nagyobb volt a rekuperátorral „visszanyert” energiánál. 

A hőpanellel ellátott típusokba általában elektromos melegítőket szerelnek, amelyek a légáram 

időszakos melegítésére szolgálnak, de nem a helyiség felfűtésére. 

 

Vezérlés és automatika:  

A gyártók különféle vezérlési lehetőségekkel látják el a rekuperátorokat, az egyszerű 

megoldásoktól, a bonyolult műszaki megoldásokig. A legegyszerűbb a ventillátorok forgási 

sebességének szabályozásával történő teljesítményszabályozás. Ez fordulatszám-szabályzóval, 

vagy több fokozatú motorral ellátott ventilátorokkal oldható meg. 

Egy szokványos rekuperátor fagyás elleni védelemmel rendelkezik, amelyet a befúvó 

ventillátor időszakos kikapcsolásával oldanak meg. Az áramlás csökken (dérlerakódás), így az 

érzékelő által kibocsátott jel hatására a befúvó ventillátor kikapcsol. A dér eltávolítását 

követően az áramlás normalizálódik, és a befúvás automatikusan bekapcsol. 

A melegítővel ellátott rendszerekben a helyiségekbe befúvott levegőt hőmérséklet-szabályzó 

vezérli, és egy biztonsági rendszer akadályozza meg a levegő túlzott felmelegedését a 

ventillátor meghibásodása esetén.  
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A hőcserélő egység:  

A leggyakrabban alkalmazott típus a kereszt-lemezes hőcserélő egység. A friss kinti levegő és 

az eltávolított benti levegő, ellenkező irányban áramlik a rendkívül vékony alumínium lemezek 

közt. Az ilyen alumínium betét könnyen kivehető, mosószeres vízzel tisztítható. Hővisszanyerő 

képessége nagyon nagy. A piacon már megjelentek olyan keresztpanelek is, amelyek anyaga 

lehetővé teszi a páratartalom visszanyerését is.  

 

Alkalmazási lehetőségek  

 

A hővisszanyerős, önszabályozó gépi szellőzési rendszer családi házakban és társasházakban 

egyaránt alkalmazható. A rendszer elhelyezése egyszintes lakás esetében a tetőtérben vagy 

álmennyezetben, többszintes lakás esetében álmennyezetben, takarásban a mennyezet alatt 

vagy sarkok mentén történhet. A gép elhelyezésre kerülhet például gépészeti térben, 

mosókonyhában, tetőtérben, alagsorban vagy garázsban. Egyes cégek gyártanak olyan 

hővisszanyerős szellőzőgépet, melynek motor egysége és a hőviszanyerő kazettája külön-

külön, egymástól távolabb is telepíthető. 

A rendszer praktikus megoldást jelenthet irodák, fodrászat, kozmetika, fitnesztermek, 

szoláriumok, üzletek, bevásárló központok, kocsmák, kávézók, éttermek, műhelyek vagy 

üzemek szellőztetésére. 

 

Előnyei 

 

A kiszívott levegő hőtartalmát nagy részben visszanyerjük, így a legminimálisabb lesz a 

szellőzés okozta hőveszteség. Összességében hővisszanyerős rendszerrel történő szellőztetés 

esetén, télen (a ki nem dobott hő miatt) és nyáron (a szabad hűtési funkció miatt), magasabb 

komfort érzet mellett, jelentős mennyiségű energiát takaríthatunk meg, költségeinket 

csökkentve. 

A rendszerbe beépített szűrőnek köszönhetően a lakásba jobb minőségű, szűrt és temperált 

szellőző levegő érkezik, kizárva a por és a hideg okozta kényelmetlenségeket. 

A gépi szellőzőrendszer további előnye, hogy a helyi elszívó berendezéseknél sokkal 

csendesebb, és javítja a homlokzat zajszigetelését, mert a friss levegő a homlokzaton kiképzett 

nyílások helyett egy befúvó hálózaton keresztül érkezik. 
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A rendszer garantálja az emberek és tevékenységeik által kibocsátott pára (izzadás, főzés, 

mosás, fürdés stb.) eltávolítását a belső terekből, így a pára lecsapódása és a penészesedés 

megelőzhető. 

 

Költségigény, Megtérülés 

 

Az alábbi táblázat különböző teljesítményű és hatásfokú hővisszanyerős szellőztetőrendszerek 

költségigényét mutatja be: 

 

típus leírás ár Eur-ban 

Air Minder HR 30 W 30 m3/h bejövő, 35 m3/h 

kimenő levegőmennyiség 

10 W, 70 % hatásfok 

380,- 

Air Minder HR100 W 38 m3/h bejövő, 43 m3/h 

kimenő levegőmennyiség 

12 W, 70 % hatásfok 

450,- 

LIFEBREATH HR 200 200 m3/h levegőmennyiség 

72 % hatásfok, 150 W 

1 100,- 

LIFEBREATH HR 250 277 m3/h levegőmennyiség 

83 % hatásfok, 120 W 

1 600,- 

LIFEBREATH HR 350 328 m3/h levegőmennyiség 

81 % hatásfok, 170 W 

2 100,- 

 

A megtérülés szemléltetésére pédaként szolgál, hogy egy 380 m3/h légcsere igényű, 160m2 

területű épület éves kb. 200 nap hővisszanyeréses szellőztetés melletti energiamegtakarítása: 

7800kWh. Látható, hogy a berendezés ára hamar megtérül, gazdaságossága nyilvánvaló.  
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4.3.6.2. Önszabályozó gépi szellőzési rendszer 
  

 
 

Családi házakban és társasházakban is alkalmazható szellőzési rendszer, mely biztosítja az 

állandó légcserét, így elegendő friss levegőt vezet be, az elhasznált levegőt és a 

szennyeződéseket pedig eltávolítja a lakásokból. 

A gépi szellőzés a homlokzaton a lakószobákban elhelyezett önszabályozó légbevezető 

nyílásokon és a szennyezettebb helyiségekben levő önszabályozó elszívó rácsok által valósul 

meg, amelyek légcsatornán keresztül csatlakoznak egy központi elszívó ventillátorhoz, 

amelyek a lakáson kívül vannak elhelyezve (tetőn, padlástérben, stb.). A rendszer központi 

karbantartása kizárólag a ventillátor ellenőrzésére korlátozódik. 

Ez a rendszer nagy rugalmasságot biztosít a csőhálózat tervezésében, a visszaáramlás veszélye 

nélkül megengedhető az egyes lakások ágainak közösítése, limitálva így az anyag és szerelési 
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költségeket. Speciális, változtatható légszállítású elszívó elemek használatával viszont igény 

szerint növelhető a szellőzés intenzitása pl. főzéskor a konyhában. 

 

Működési elv 

 

A levegő állandó cseréje egy önszabályozó gépi szellőzési rendszerben úgy valósul meg, hogy 

a friss levegőt a lakószobákba (nappali, hálók) a légbevezetőkön beáramoltatjuk, és az 

elhasznált levegőt az ún. nedves helyiségekből (fürdő, WC, konyha) elszívjuk, miközben 

biztosítjuk a levegő áramlásának lehetőségét a lakáson belül (pl. küszöbök elhagyásával, 

szellőzőrácsokkal). Mind a befúvás, mind az elszívás önszabályozó szellőzőelemeken keresztül 

történik, így a rendszer költséges beszabályozására nincs szükség. Az elhasznált levegő egy 

légcsatorna hálózaton kerül elszívásra, mely az elszívó ventilátorhoz csatlakozik. 

Az állandó hozamú elszívó és légbevezető nyílások szabályozása a szabad keresztmetszet 

változásával automatikusan valósul meg a rendszer minden pontján az ott rendelkezésre álló 

nyomáshoz igazodva. Hangcsillapítóval ellátott légbevezetők alkalmazásával a szellőzés 

folyamatosan, csendesen biztosítható forgalmas, zajos külső környezet esetén is. 

 

Előnyei 

 

A lakásba folyamatosan megfelelő mennyiségű, friss szellőző levegő érkezik, biztosítva a jó 

közérzethez szükséges elegendő légcserét. 

A szellőzési rendszer egyszerű, könnyen méretezhető és kivitelezhető. A beszabályozás nem 

szükséges, a karbantartás egyszerű, a meghibásodási lehetőségek minimálisak, a villamos 

energiafogyasztás viszonylag alacsony. A helyi elszívó berendezésekkel szemben sokkal 

csendesebb, és az utca zaja is kevésbé hallatszik be, mint pl. ablaknyitásnál. 

Garantálja az emberek és tevékenységeik által kibocsátott pára (izzadás, főzés, mosás, fürdés 

stb.) folyamatos eltávolítását a belső terekből, így megelőzhető a pára lecsapódása és a 

penészesedés.  

 

Költségigény 

 

Egy kisebb lakás önszabályozó szellőztető rendszerének komplett kivitelezése nagyjából 350-

400 Euroból hozható ki, míg egy nagyobb lakás, vagy családi ház esetében 600-900 Euro 

közötti összegből valósítható meg. Ezek a tájékoztató jellegű árak tartalmazzák a gép és a 
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tartozékok beszerzési költségét, a beépítés és a villanyszerelés munkadíját, a szükséges 

légbevezetők ablakokba történő bemarását és a  rendszer  beüzemelését. Nem tartalmazzák 

azonban a szükséges burkolások, álmennyezetek és dobozolások, valamint a helyreállító festés-

mázolás költségeit. A bekerülési költséget befolyásolja a beépített készülék tipusa, az épület 

mérete (alapterülete, belmagassága) és szintjeinek száma, a szobák száma,  a konyha és a vizes 

helyiségek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, illetve hogy a szellőztető berendezés a 

padlástérbe elhelyezhető-e, avagy a lakótérbe kell azt beszerelni.  

 

4.3.6.3. Földhőcserélő 
 

Működési elv 

 

Az energiahatékony építészeti eljárások világszerte nagy népszerűségnek örvendenek. Az 

épületek külső burkának hőszigetelési tulajdonságait, mind pedig az ajtók és ablakok tömítéseit 

állandóan tökéletesítik, így minimalizálják a hőhidakat. Ez a fűtési és hűtési terhelés 

csökkenését eredményezi, de egyúttal csaknem lehetetlenné válik a természetes légcsere a 

környezettel. A helyiségek friss levegővel történő ellátása a megszokott, ablaknyitásos 

szellőztetésen kívül csak ellenőrzött szellőzéssel történhet meg. Alacsony energiafelhasználású- 

és passzívházak esetén az ellenőrzött lakótérszellőzés elkerülhetetlen. A szellőztetés történhet 

önszabályozó gépi szellőzési rendszerrel hővisszanyeréssel vagy anélkül. A 

szellőztetőberendezések hatékonyságának a javítására egy további lehetőséget kinálnak a 

földhőcserélők. A hőcserélő elve a talaj viszonylag állandó hőmérsékletének (kb. 7-12°C 1,5-2 

m mélységben) kihasználásán alapul. A föld télen átlagosan melegebb, nyáron hidegebb, mint a 

kültéri levegő. A föld képes előmelegíteni, illetve előhűteni a friss levegőt. Ez történhet 

közvetlenül egy légcsatornán keresztül (levegő-föld hőcserélő) vagy közvetve egy hidraulikus 

berendezés által (folyadék-föld hőcserélő).  

 

 



 178

Forrás: www.domtec.hu  

 

 

Téli üzem: 

Még fagyos -15 C körüli külső hőmérsékletnél is alig süllyed a talaj hőmérséklete 1,5-2 m 

mélységben +7°C alá. Így a hideg külső levegő a hőcserélőn keresztül akár +2°C-ra 

előmelegíthető, mielőtt a szellőzőgéphez ér. Ily módon egyértelműen csökkenthetők a fűtési 

költségek. 

 

Nyári üzem: 

Amikor tombol a kánikula és a külső hőmérséklet 30°C körüli, a talaj hőmérséklete 1,5-2 m-es 

mélységben csupán 10-12°C. A hőcserélő kihasználja a talaj alacsonyabb hőmérsékletét, hogy 

a levegőt a földalatti csőrendszerben kb. 16°C-ra lehűtse, mielőtt az eléri a szellőztetőgépet. 

Ennek eredményeképp lényegesen kisebb energia-ráfordítás a helyiségek hűtésénél. 

 

A külső levegő előszűrése és a legkorszerűbb hőcserélőknél alkalmazott antimikrobális belső 

réteg biztosítja a higiénikus frisslevegő-bevezetést. Így az energiaköltségek csökkentése mellett 

az építtetők nem csak pénzt takaríthatnak meg, hanem érezhetően javíthatják a légkomfortot is. 

 

Alkalmazási lehetőségek 

 

Családi és többlakásos lakóházaknál télen elsődleges törekvés a hővisszanyerő készülék 

fagymentesen tartása. Ipari, kommunális vagy irodaépületeknél különösen a hűtőhatás áll 

előtérben. 

 

Az alábbi kép egy nagyobb térfogatú épületet ellátó földhőcserélős rendszer elvi rajzát 

ábrázolja: 
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Forrás: www.rehau.hu  

 

A külső levegő a beszívótornyon keresztül jut a talaj-levegő hőcserélőbe. A beépített szűrők 

már belépéskor megtisztítják a levegőt a koromszemcséktől, a portól és a virágportól. A 

rovarok szintén nem juthatnak be a berendezés belsejébe. A speciálisan kifejlesztett hőcserélő 

csőrendszer változatos formában fektethető. A beszívott levegő lehűlésekor a csőrendszerben 

kondenzátum keletkezik. A csírák és a szag keletkezésének megakadályozására a 

kondenzátumot ellenőrzötten el kell vezetni egy speciális kondenzátumgyűjtő akna 

segítségével. A cső megbízható átvezetését a belső térbe az épület külső falába szakszerűen 

beszerelt falátvezetés biztosítja.  

 

Előnyei 

 

Az energiaköltségek csökkentése mellett még további olyan előnyök léteznek, amelyek az 

ellenőrzött szellőzés mellett szólnak. Ezek közé tartozik többek közt a huzat megakadályozása, 

a lakás nedvességmentesítése és a zajterhelés csökkenése. 

A friss beltéri levegő meghatározó jelentőséggel bír a légúti megbetegedésekkel szembeni 

védekezés szempontjából. A szobák levegőminősége különösen gyermekeknél és fiataloknál 

fontos, akik gyakran szenvednek allergiában vagy túlérzékenységben. Sokan kétségbevonják, 

hogy a szellőztetőrendszer alkalmazása egészségesebb az ablaknyitásos szellőztetésnél. A talaj-

levegő hőcserélő antimikrobiális belső rétege és a beszívott levegő szűrése következtében az 

egészségügyi kétségek teljesen alaptalanok. Ráadásul egy önszabályozó szellőzőberendezésen 
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keresztül a friss levegő ellenőrzöttebben jut a lakóépületbe, mint az ablaknyitásos 

szellőztetéssel.  

 

 
 

Ahhoz, hogy a várt kedvező hatásokat valóban elérjük, és földhőcserélős rendszerünk beváltsa 

a hozzá fűzött reményeket, fontos, hogy jó minőségű terméket válasszunk. Elvben bármilyen 

műanyag cső alkalmas földhőcserélőnek, aminek jó a hővezető képessége és elég sima a 

belseje, de a gyakorlatban tanácsos speciálisan erre a célra fejlesztett csöveket választani, 

különben megnő a veszélye annak, hogy a házba szállított levegő dohos lesz. Érdemes 

antimikrobális belső réteggel rendelkező tartozékokat vásárolni, mert ezek minimalizálják az 

elfertőződés veszélyét. Fontos a csövek hőátadási együtthatója is, hiszen ez befolyásolja a talaj-

levegő hőcserélő és a talaj közti hőátadást. A PVC csövek gyakran maghabosítottak és a 

légzárványok miatt szigetelő hatásúak. A jó hatásfokú működés érdekében a szűrőket 6-12 

havonta kell tisztítani vagy cserélni. A tisztítási igény gyakoriságát a környezeti feltételek, a 

helyszín és a szűrőosztály határozza meg. 
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Alapvető kivitelezési utasítások  

• A vezetékeket minimálisan 1,5-2 méterrel a föld alá kell fektetni; 

• A vezetékek távolsága a házfaltól min. 1 méter legyen; 

• A vezetékek közötti távolság minimálisan 1 méter; 

• Jól szigetelő aljzatra van szükség (alátét ajánlott); 

• A kollektorcsöveket mindig homokba fektessük; 

• A kollektorcsöveket min. 10 cm-nyi homokkal kell befedni; 

• Az irányváltókat és a karmantyúkat be kell betonozni, hogy a dilatációt 

kiküszöböljük; 

• A falon való átvezetésnél ügyeljünk, hogy a kapcsolódás a víz szigetelt falon kívül, 

karmantyúval történjen. 

Méretezés 

 

A talaj-levegő hőcserélő rendszerek esetében a berendezés méretezését, többek között, a 

következő paraméterek befolyásolják: a levegő térfogatárama, a fektetési mélység, a 

talajjellemzők, a helyszín klímaviszonyai és a cső átmérője. A csövek számát, a cső 

hosszúságát és a fektetési módot elsősorban a szállított légmennyiség határozza meg. A csőben 

lévő turbulens áramlási viszonyok eléréséhez, illetve annak a biztosításához, hogy a beszívott 

levegő és a talaj közötti hőátadás számára bizonyos tartózkodási idő adott legyen, a talaj-levegő 

hőcserélő csőben a levegő sebességének a tapasztalatok szerint 1 m/s és 4 m/s között kell 

lennie. 

A méretezéshez létezik számítógépes program, amely letölthető a www.rehau.sk  honlapról. 

 

Családi ház 

Családi házas alkalmazás esetén az elsődleges méretezési feltétel a szellőzőberendezés 

hővisszanyerő készülékének fagymentesen tartása. Kb. 12 m3/h-250 m3/h levegő térfogatáram 

esetén 40-60 m csőhossz rendszerint elegendő. A felesleges földkiemelési költségek 

megtakarítása érdekében ajánlott az épület körüli körvezetékkénti fektetés. 

 

Nagy térfogatú épületek 

Nagy térfogatú épületeknél rendszerint a Tichelmann-rendszer szerinti fektetés használatos. A 

nagy levegő-térfogatáramok miatt úgy a talaj-levegő hőcserélőknél, mind pedig az elosztó 

csöveknél nagyobb átmérőkre van szükség. A talaj-levegő hőcserélő hűtő hatása az 
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üzemeltetési költségeinek jelentős csökkenéséhez vezet. Az elosztó csöveknél a zajszint miatt a 

légsebességet 6 m/s-ra kell korlátozni. A regisztercsöveknél a már említett 1-4 m/s-os értékek 

érvényesek. 

 

Költségigény 

 

A talaj-levegő hőcserélő üzemeltetési költségei a minimálisak. Mindössze a szellőzőberendezés 

csekély mértékű többlet-áramfogyasztását kell figyelembe venni. Továbbá karbantartási 

költségként számolni kell a levegőszűrők rendszeres ellenőrzésével és cseréjével. 
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5. Minta projektek 
Számos példa akad sikeresen üzemelő, megújuló energiaforrást hasznosító rendszerre, de a 

hasonló projektek sokszor nem kapnak kellő nyilvánosságot. Jelen tanulmányban szeretnénk 

bemutatni néhány hazai és külföldi beruházást, amelyek példaként szolgálhatnak, és hasznos 

információt nyújthatnak a megújuló energiaforrás hasznosítását tervezők részére. 
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5.1. Családi házak 

 

Monovalens földhőszondás hőszivattyús rendszer – Hohenems (Ausztria) 

 

A 121 m2 fűtendő felülettel rendelkező, 4,5 kW hőigényű 2005-ben épült családi ház hőigényét 

egy talajszondás hőszivattyús rendszer látja el. A rendszer egy 130 méter mély furatban 

elhelyezkedő talajszondából, egy 7,5 KW-os Weider hőszivattyúból és egy padlófűtéses 

hőleadó rendszerből áll. A 2006/2007-es fűtési szezonban mért értékek alapján 3.397 kWh 

elektromos energiára volt szükség a hőszivattyús rendszer üzemeltetéséhez. Mivel 13,25 

eurocent/kWh-s áron jutott hozzá a rendszer tulajdonosa az áramhoz, az éves fűtési költség az 

adott szezonban 450 Euro volt.  

 

 
   Forrás: www.regiohaus.at  

 

A projektről bővebb információt az alábbi honlap-címen találhat: 

http://www.weider.co.at/images/stories/Downloads/Referenzblatt_Juergen_Bartel_low_res_00

1.pdf  
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Primrose Hill Szolár Falu (Egyesült Királyság) 

 

A SunCities európai uniós program keretében, az angliai Kirklees tanácstestülete német és 

holland partnerekkel karöltve 3,05 MW napelem-kapacitás telepítését tűzte ki célul − többezer 

lakóhely bevonásával. A projekt keretein belül 400 kW összteljesítményű napelem került 

Kirklees tartomány épületeinek tetejére, ami 2004-es becslések szerint az Egyesült Királyság 

összes fotovoltaikus kapacitásának 4,9%-át jelentette. Az első rendszereket 2005 

szeptemberében adták át, a telepítések 2006 nyaráig folytatódtak. A projektet Kirklees 

önkormányzatának környezetvédelmi részlege kezdeményezte, fontos szerepet játszottak még 

az alábbi szervezetek: Kirklees Neighbourhood Housing, Yorkshire Housing Group, Kirklees 

Energy Services és a SunCities Egyesült Királyság-beli partnere az Energy for Sustainable 

Development (ESD).  A projekt keretében a Primrose Hill településrészén 137 épületre került 

napelem vagy napkollektor, köztük régi és új építésű házakra egyaránt. A projekt célja a 

fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának csökkentése. Várhatóan a lakók áramellátásának 

25%-át, használati melegvízigényének 50-60%-át tudják ellátni a napenergiát hasznosító 

rendszerek, így kb. 60t/év CO2-emisszió megtakarítása válik lehetővé. 2005-re ezzel a 

projekttel Kirklees tartomány 5%-os megújuló energia-részarányt ért el. A hatékony 

energiatermelés érdekében olyan régi építésű házakat választottak a projekt koordinátorai, 

amelyek átestek már egy energetikai korszerűsítésen, mely során megtörtént az épületek 

szigetelése és a nyílászárók cseréje. Az újépítésű házak az Eco Homes standardoknak 

megfelelően lettek tervezve és kivitelezve. A projekt keretein belül összesen 113 kW 

kapacitású napelem modul került az épületek tetejére, továbbá 63 napkollektoros rendszert 

telepítettek. A projekthelyszínek közt családi házak és többlakásos társasház is szerepelt. A 

polikristályos napelem modulokat alkalmazó rendszerek teljesítményét monitorozzák. Egy-egy 

épületre 3 m2 felületű napkollektor került telepítésre. Egy ekkora kollektor átlagos időjárási 

körülmények közt évi 1730 kWh hőenergiát termel. Számos szervezet támogatta a projektet, 

több mint 700.000 font összeg folyt be Kirklees tanács kasszájába külső forrásból. A 

beruházásnak köszönhetően nőtt a település népszerűsége, amiben közrejátszott, hogy egy best 

practice-körút keretében a környezetvédelmi miniszter is ellátogatott ide. A projekthez 

széleskörű kommunikációs kampány kapcsolódott, melynek keretében megjelent egy 

tájékoztató kiadvány is. A lakosok környezettudatossága nőtt a programnak köszönhetően, a 

rendszerek monitorozásának köszönhetően figyelemmel követhetik a telepített berendezések 

energiatermelését. Az információs kampánynak köszönhetően a lakosság nagyon pozitívan állt 
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hozzá a kezdeményezéshez, mely a munkahelyteremtés és területfejlesztés szempontjából is 

kedvező hatásokkal járt.  

 

 
  Forrás: www.display-campaign.org  

 

További információt a projektről az alábbi linken találhatnak:  

http://www.display-campaign.org/example290  

http://www.kirklees.gov.uk/community/environment/renewable/2006_PrimroseHillCaseStudy.

pdf  

 

Passzív házak Koberovyban (Csehország) 

 

2005-2006 folyamán a cseh Koberovy városkában 13 könnyűszerkezetes épület került 

kivitelezésre passzívházként. Az épületek tervezése során a déli tájolásra törekedtek, amely a 

tetőn elhelyezésre kerülő napkollektorok valamint a szoláris hőnyereség szempontjából a 

legideálisabb. A lakóépületek alaprajza nagyon egyszerű, pince nélküli, földszint plusz tetőtér 

beépítésűek, ezzel kihasználva az optimális felület-térfogat arány előnyeit. Az épületek 

kialakítása teljesen megegyező, csak homlokzati kialakításukban térnek el − igazodva a 

tulajdonosi igényekhez. Az épületek földszintjén külön gépészeti helyiség került kialakításra, 

melyben a gépi szellőzés, a hőszivattyús fűtési rendszer, a vezérlőegység és a rendszer tároló 

berendezései, valamint hőcserélői kaptak helyet. 
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Forrás: www.passzivhaz-magazin.hu  

 

A homlokzati falakban 10 cm homlokzati hőszigetelés és 30 cm Airrock ND hőszigetelő lemez 

helyezkedik el, a tetőben 44 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, a padlóban pedig 20 cm 

lépéshangszigetelő anyag került beépítésre. A Prágai Műszaki Egyetem folyamatosan elemzi a 

projektet, így bebizonyosodott, hogy az épületek éves fűtési igénye valóban megfelel a 

passzívház követelménynek, azaz maximum 15 kWh/év. 
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5.2. Többlakásos társasházak 

 

Talajszondás hőszivattyú – Balatonfüred (Magyarország) 

 

A balatonfüredi 4 lakásos társasházat egy 30kW teljesítményű hőszivattyú látja el 

hőenergiával. A kiváló hőtechnikai minőségű, 5 darab 100 méter mély duplex szonda hozza 

felszínre a geotermikus energiát. A két kompresszoros Weider hőszivattyú − melyek átmeneti 

időszakban is optimális üzemeltetési költségeket produkálnak − szolgáltatja egy 1400 literes 

kombinált tárolóban a fűtéshez, valamint használati melegvíz előállításához szükséges 

hőenergiát. A társasház hűtése passzívan, a szondákból keringtető szivattyú segítségével 

kinyerhető módon van megoldva. A lakásokban kapilláris csöves hőleadó rendszer dolgozik. 

 

Passzívházak tetőkerttel – Frankfurt (Németország) 

 

Egy nagyváros szívében, eldugottan, egy szép műemlék templom szomszédságában épült tíz 

passzívház lakás egy építész házaspár tervei alapján. A projekt célja a belváros közepén egy 

olyan élhető lakótér kialakítása volt, amely maximálisan megfelel a kisgyermekes családok 

igényeinek. Fontos szempont volt a lakások kialakításában a minimális energiafelhasználás is. 

A 2,5 szintes (eltolt szintű tetőkertekkel) lakásokat egymás mellett U-alakban sorházként és 

ikerházként alakították ki a tervezők. Az építkezés során létrehoztak egy húsz férőhelyes 

mélygarázst, zöldtetőként kialakítva a garázs födémét. A tervezők 3 különböző lakástípust 

alakítottak ki, a tájolástól, és a belső udvarral való kapcsolattól függően. Minden lakásnál 

lehetőségük volt az építtetőknek, hogy egyedi megoldásokat kérjenek, amit az építészek 

összehangoltak a passzívház építészeti elvekkel. Minden lakáshoz egy külön intim tetőteraszt 

alakítottak ki az építészek, így a közös udvar mellett lehetőség van az elvonulásra is, a szép 

műemlék templom tornyára való kilátással. Az alapelv a tervezésnél az volt, hogy egy 

értékálló, jó minőségű, magas komfort-fokozatú, és mégis alacsony energiaigényű lakóházakat 

alakítsanak ki. Ezért esett a választás a passzívház standard szerinti építési módra. Egy 85 %-os 

hatékonyságú hővisszanyerős szellőzőrendszert építettek ki a lakásokhoz, amely a friss 

levegőről gondoskodik. A fürdőszobákban elektromos radiátorok biztosítják szükség esetén a 

pótfűtési lehetőséget. 300 literes puffertárolókat építettek be lakásonként a napkollektoros 

rendszerhez. A kétszintes, nagyméretű passzívház ablakok gondoskodnak télen is a napenergia 

begyűjtéséről. 
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Néhány adat a beruházásról: 

Építés éve:                                                                           2008/2009 

Építési költség (telekkel együtt):                                        1.555 Euro 

Beépített terület:                                                                  1.932 m2 

Összes lakóterület:                                                              1.462 m2 

Lakások lakóterülete:                                                         125 – 175 m2 / lakóegység 

Közösségi terület:                                                               500 m2 

 

 
Forrás: www.frankfurt.de  
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Szolár-lakótelep – Münster (Németország) 

 

Észak-Rajna Vesztfália megye támogatásával az „50 szolár-lakótelep” projekt keretében került 

megvalósításra a münsteri projekt, mely során a passzív-ház-koncepciót ültették át többlakásos 

társasházra. Az ajp építésziroda tervezte és kivitelezte a 20 lakásos, 1940 m2 lakóterületű 

társasházat, ahol a fűtésre és használati melegvíz-előállításra fordított költségek minimálisak. 

Az építkezés 2008 júniusában kezdődött és egy évig tartott. A kiváló hőszigetelésű homlokzat 

(30 cm-es hőszigetelő réteg beépítésével), a szél ellen védő külső burkolat, és a háromszoros 

üvegezésű ablakok beépítésével minimálisra csökkent az épület energiaigénye. A szükséges 

energiát kizárólag megújuló energiaforrások felhasználásával nyerik, a hulladékhőt például a 

mélygarázs fűtésére hasznosítják. Az épület optimális szellőzéséről egy 90%-os 

hővisszanyerésű szellőzőrendszer gondoskodik, amelynek köszönhetően nincs szükség az 

ablakok nyitásával történő szellőztetésre. Az épület energiaigényének ellátását 60 m2 

napkollektor-felület, 20 kW névleges teljesítményű napelemes rendszer, és egy kiváló 

hatékonyságú földhőszondás hőszivattyús rendszer szolgálja. Utóbbit nyáron hűtésre 

használják. Az épületben energiatakarékos világítótesteket és LED-megvilágítást alkalmaznak. 

Az intelligens épületvillamossági rendszer (Európai Installációs Busz - EIB) beépítésének 

köszönhetően lehetővé válik az elektromos berendezések energiahatékony, felhasználóbarát 

működtetése.  
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Forrás: www.enbausa.de  

 

Bővebb információ a projektről az alábbi honlapon érhető el: 

http://www.enbausa.de/projekte/mehrfamilienhaeuser/mehrfamilien-passivhaus.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 192

5.3. Panellakások 

 

A panelekben rejlő potenciálok  

 

A panelházakra általánosan jellemző fajlagos fűtési energia-felhasználási érték 180-220 

kWh/m2/év. A hatalmas energiafelhasználásért elsősorban a szabályozhatatlan fűtési rendszer 

(és ennek következtében a belső hőmérséklet szabályozása az ablakok nyitásával) és a hiányos 

hőszigetelés tehető felelőssé. A magas energiafogyasztás nem az egyetlen hátulütője a 

peneleknek, az életkörülményeket negatívan befolyásoló penészképződés is jelentkezhet. A 

magas páratartalmú szobákban a rosszul szigetelt falak belső felületén kicsapódó pára kiváló 

közeget nyújt a penészgombák szaporodásához. Az elavult panelépületek energetikai 

korszerűsítése tehát rengeteg előnnyel jár, ezért feltétlenül érdemes megismerkedni sikeresen 

kivitelezett projektekkel. Szlovákiában különösen nagy potenciál rejlik a panelépületek 

energiahatékonyságának növelésében, hiszen az ország épület-állományának meglehetősen 

nagy részét képezik az elavult panelházak. 

 

Faluház – Budapest (Magyarország) 

 

A régebben szalagháznak, ma faluháznak nevezett – mivel egy falunyi ember lakja – épület 315 

méter hosszú, és 15 lépcsőházból áll, 886 lakás található benne. Az 1970-ben épült épület 

15 lépcsőházában eredetileg 11 féle fűtési rendszert alakítottak ki. Ez a megoldás 

tulajdonképpen a Budapesti Műszaki Egyetem kísérlete volt, melyben azt vizsgálták, melyik 

fűtési rendszer a legalkalmasabb a panelépületeknél. 

A 2003 évi teljes körű fűtés-korszerűsítés során mind a 11 féle rendszert hagyományos, 

kétcsöves alsó elosztásúvá alakítottak át, strangonkénti dinamikus szabályozással, 

radiátoronkénti hőfokszabályozós szeleppel és a visszatérő vezetékre épített radiátor visszatérő 

szeleppel. A lépcsőházakból 5 egy hőközpontra van kötve, míg a másik tíz egy másikra. A 

kisebbik hőközpont 2003-ban teljesen felújításra került, melynek részeként lemezes hőcserélők 

és keringtető szivattyúk lettek beépítve. A hőközpont teljesítménye így a fűtés felújítás tervek 

alapján számolva 1460 kW lett. 

A Faluház energetikai korszerűsítésének következő lépcsője az Európai Unió Staccato 

programjának keretében valósult meg 2009-ben. A felújítás során a homlokzati panelekre 10 

centiméteres hőszigetelés került, az ablakokat pedig lecserélték, 5 kamrás műanyag profilból 
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készült elemekre. Továbbá 125 darab, összesen 1515 m2 felületű napkollektor felszerelésére 

került sor, melyek a használati meleg víz-ellátás célját szolgálják. A fűtés továbbra is a 

távhőszolgáltatón keresztül történik. A kollektorok által évente megtermelt energia mennyisége 

számítások szerint 1128 MWh lesz. A projektnek köszönhető energiamegtakarítás várhatóan 

eléri a 45-55%-ot, a CO2-emissziós kibocsátás csökkenés értéke pedig az évi 243 tonnát.  

 

 
       Forrás: http://obudai.blog.hu  

 

A projektről bővebb információ érhető el a www.faluhaz.eu honlap-címen. 

 

Solanova projekt - Dunaújváros (Magyarország) 

 

A dunaújvárosi Solanova projekt során felújításra került panelház az 1970-es évek végén épült, 

9 szintes, 42 lakásos, egyszerű tömegformálású lapostetős épület. A felújítási munkálatok 2005 

októberében fejeződtek be, azóta monitoring adatok állnak rendelkezésre a létrejött változások 

vizsgálatához. A projekt legfontosabb célkitűzése, hogy például szolgálhasson későbbi 

felújítások számára műszaki megalapozottságával, tudományos előkészítettségével, és adatokat 

szolgáltasson hasonló felújítások létrehozásához (bár a létrejött felújítás pénzügyi 

konstrukciója egyedi, ezért nem lemásolható, a felhasznált eszközök, beépített anyagok és a 

levont következtetések jó útmutatásul szolgálhatnak). 
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Az épület a felújítás előtt: 

 
Forrás: www.austrotherm.hu  

 

Az épület a felújítás után: 

 
    Forrás: www.austrotherm.hu  

 

A felújítás, amely magyar, német és osztrák partnerekközreműködésével jött létre, a 

nemzetközi együttműködés fontosságának jegyében célul tűzte ki a panelépület komplex, 
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energiatudatos felújítását passzívház technikák segítségével. A projekt létrejöttének 

eredményeképpen az épület fűtési energia-felhasználásának több mint 80%-os csökkenésén 

(azaz a felújítás előtti 220 kWh/m2 fajlagos fűtési energiafelhasználás 15-45 kWh/m2 közötti 

értékre változtatása) kívül mind a téli/nyári hőkomfort javulása, mind a lakások értékének 

emelkedése megjelent, mint pozitív, járulékos hatás.  

A felújítás lépései a következők voltak: 

• Homlokzat szigetelése: 16 cm PS; 

• Tetőszigetelés: 21-29 cm; 

• Pince födém szigetelés: 10 cm (U=0,13 W/m2K); 

• Dupla üvegezésű ablakok, PVC keretek, ALU ajtók az északi oldalon és a földszinti 

üzletekben (U=1,2 W/m2K); 

• Triplaüvegezésű ablakok int. árnyékolóval felszerelve a déli és a nyugati oldalakon 

(U=0,9 W/m2K); 

• Hővisszanyerős szellőzőrendszer lakásonként (90% laboratóriumi hatásfokú); 

• Napkollektorok telepítése használati melegvíz előállításra való rásegítéshez (72 m2); 

• Új fűtési rendszer: kétcsöves, kis teljesítményű, termosztatikus szelepekkel felszerelt; 

• Víztakarékos szerelvények; 

• Zöldtető kialakítása. 

 

A Solanova projektről bővebb információt az alábbi lineken talál: 

http://www.solanova.energia.bme.hu/  
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5.4. Intézményi épületek 

 

Az intézményi épületek jellemzően sok embert szolgálnak ki, ezért az ezeket érintő, megújuló 

energiaforrás hasznosítását célzó beruházások több szempontból kiemelkedő jelentőségűek. Az 

intézményi épületek energiaigénye gyakran meglehetősen nagy, ezért az energetikai 

korszerűsítésnek és megújulós technológiáknak köszönhetően komoly energia- és költség-

megtakarítás érhető el, továbbá a klímavédelem szempontjából is komoly hatást lehet elérni 

ezekkel a lépésekkel. A másik érv, ami miatt fontosak ezek a beruházások, hogy a nagy 

látogatottság miatt lehetőség nyílik a projekt eredményeinek széleskörű ismertetésére, a 

lakosság környezettudatosságának növelésére. A közintézmények megújulós projektjei 

európaszerte számos forrásból részesülhetnek támogatásban, rengeteg pályázati lehetőség áll 

nyitva számukra, ezért a beruházások gyorsan megtérülnek anélkül, hogy az önkormányzati 

kasszát túlzottan megterhelnék. 

 

Zürichi városháza hőszivattyús rendszere (Svájc) 

 

A zürichi városháza hőszivattyús fűtési rendszere a Limmat folyó vizét hasznosítja 

hőforrásként. 1938-ban Heller László tervei alapján építették ki a rendszert, amelynek 

részeként egy 100 kW-os hőszivattyú a 7 °C-os folyóvíz, 60 °C-ra való melegítését végzi. A 

projekt különlegessége, hogy ekkor alkalmaztak először hőszivattyút épületfűtési célokra. Ez a 

rendszer 63 éven keresztül, egészen 2001-ig működött, mikor egy jobb teljesítmény-tényezővel 

rendelkező rendszer lépett a helyébe. A régi hőszivattyút azóta heti egy órára üzembehelyezik, 

hogy életben tartsák.  
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A városháza épülete 

 
Forrás: www.picswiss.ch  

 

Biomassza-hasznosítás az iskolában – Klokocov (Szlovákia) 

 

A BIOMASA Egyesület non-profit szervezet projektje során a Klokocov településen található 

iskolaépület felújításának keretében került sor a biomassza-tüzelésű kazán telepítésére. Az 

ország észak-nyugati részén elhelyezkedő Klokocov településen kivitelezett beruházás a 

szervezet első mintaprojektjei közt jött létre 2000-2001-ben. Az iskola épületére igencsak ráfért 

a rehabilitáció: a fa nyílászárók meglehetősen elavultak voltak, a külső burkolat és a tető nem 

rendelkezett hőszigeteléssel, az elosztó csöveken lévő lyukak miatt rengeteg energia veszett 

kárba, a radiátorok és az elektromos berendezések is korszerűsítésre szorultak. A kazánház 

fosszilis üzemanyagok égetésével üzemelt, alacsony energiahatékonysággal, ezt váltotta fel az 

új pelletkazán. Az iskola főépületében telepítésre került 910 kW teljesítményű kazán nem 

csupán az iskola épületének hőellátásáról gondoskodik, hanem egy mini-távfűtőrendszert lát el. 

A felújítás során sor került az ablakok és ajtók cseréjére, az épület külső burkolatának és 

tetejének hőszigetelésére, a hőelosztó vezetékek cseréjére, a homlokzat javítására, az 

elektromos berendezések korszerűsítésére, új radiátorok beszerelésére és új hőszabályozó 

rendszer telepítésére.  
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A felújításnak köszönhetően „A” energiahatékonysági kategóriát ért el az épület. A 

monitorozott adatok alapján a hőenergia-megtakarítás a beruházás eredményeképpen 

meghaladja az 52%-ot. A beruházást a BIOMASA egyesület figyelemfelkeltő kampányának 

köszönhetően nagy médiafigyelem és a résztvevők közti eredményes kommunikáció kísérte. A 

pozsonyi Energy Research Institute VVUPS-NOVA tervezte és irányította az energetikai 

korszerűsítést, a kutatóintézet munkája nélkülözhetetlen volt a projekt sikeréhez. A teljes 

beruházási költség 336.000 Eurora rúgott, ezt szubvenciókból, állami támogatásból, a 

távhőrendszerhez csatlakozó épületek tulajdonosainak juttatásaiból és önkormányzati források 

segítségével finanszírozták. A CO2-kibocsátás éves szinten 560 tonnával csökkent, a CO és 

NOx-emisszió szintén csökkent a 2006-ban mért értékek alapján. A korszerűsítés 

eredményeként a felhasználók számára magasabb komfort vált elérhetővé, továbbá a 

környezettudatosság növekedése is megjelent, mint járulékos pozitív hatás.  

 

Az iskola épületében található hőközpont: 

 
               Forrás: www.display-campaign.org  

A beruházásról az alábbi honlapon érhető el bővebb információ (angol nyelven): 

http://www.display-campaign.org/example713  
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Tunnelthermie® – Bécs (Ausztria)  

 

A Tunnelthermie® kifejezés az alagutakhoz kapcsolódó, asszív abszorberes technológián 

alapuló hőszivattyús rendszereket jelöli. A megtermelt hőenergia hasznosítási lehetőségei: 

vasúti üzemeltetés során (pl. üzemépületek, peronok, vasúti váltók, tűzoltóvíz-vezetékek 

fűtése), utcák, járdák, hidak jégtelenítése; hűtés-fűtés, HMV-előállítás.  

A Bécsben kivitelezett, Lainzer-Tunnel-Sportmittelschule Hadersdorf-próbaprojektet 2004. 

február 12-én adták át. A beruházás célja többrétű: környezetbarát, importfüggetlen 

energiaforrás hasznosítása (klímavédelem), tapasztalatok gyűjtése alagutak hőjének 

hasznosításáról és vasúti beruházásoknál többletbevétel szerzése. A projekt résztvevői: Bécsi 

Műszaki Egyetem (Technische Universität Wien), iC Consulenten tervező iroda, SCHIG mbH 

(Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesellschaft), Energiecomfort Energie und 

Gebäudemanagement GmbH (Wien Energie leányvállalata), Nägele Energie- und Haustechnik 

GmbH és a Sportmittelschule Hadersdorf. A projekt költségeinek egy részét ERP-alapból 

(European Recovery Program) finanszírozták.  

A földdel érintkező, nagy felületű alagút falak remek lehetőséget nyújtanak a földhő 

hasznosítására. Az alagútba abszorber-alkatrészeket helyeznek el, és csővezetékekkel látják el 

azokat. A technológia előnye, hogy ilyen stabilizáló elemekre mindenképp szükség van az 

építmény statikája miatt, tehát nem csak az energianyerés célját szolgálják. Az alagút falában 

található furatcölöpöket abszorber-vezetékként használják, hőszállító folyadékot keringtetnek 

benne, így nyerik ki a földben elraktározott hőenergiát. Azt a körülményt használják ki ezzel a 

metódussal, hogy a talaj – bizonyos mélység alatt – egész évben 11 °C-os (10-15 °C között 

mozog) átlaghőmérsékletű. A Hadersdorf-Weidlingau megállóban (Westbahn) található 59 

energiacölöpből gyűjtővezetékek vezetnek egy gyűjtőaknába, innen érkezik a hőforrás hője az 

iskola épületében található hőközpontba, ahol a hőszivattyú található − ez emeli a hőmérséklet 

szintjét 45 °C-ra. 

Kb. 200 MWh/év hőenergia jut az iskolába a hőszivattyúk segítségével, a csúcsidőszaki 

igények fedezése a meglévő gáztüzelésű központi fűtéssel történik. A három Weider 

hőszivattyút tartalmazó, 130 kW teljesítményű rendszer által megtermelt energia kb. 30 darab 

100m2-es lakás éves hőigényének fedezésére elegendő. A beruházásnak köszönhetően éves 

szinten 30.000 m3 földgáz és 10.000 euró megtakarítására kerül sor, valamint 30t/év CO2-
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kibocsátás-csökkenés vál elérhetővé. Más légszennyező anyagok (NOx és CO) emissziója is 

csökkent. 

A projekt keretében széleskörű kutatást folytatnak a technológia alkalmazásának további 

lehetőségeiről. Szakértői vizsgálatok szolgálják a technológia optimalizálását, speciális szoftver 

segítségével. Az U2 metróvonal mentén is terveznek hasonló rendszert, a Schottenring, 

Taborstraße, Praterstern és Messe megállóknál. Ezáltal a megállók energetikailag önállóvá 

válnának, és az energiaköltségeik 60%-át megtakaríthatnák.  

 

A rendszer sematikus ábrája: 

 
Forrás: Tunnelthermie sajtóanyag 
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Forrás: Tunnelthermie sajtóanyag 

 

A fenti ábra a beruházás környezetvédelmi szempontból legfontosabb eredményeit mutatja be. 

Piros színnel a beruházás előtti CO2-kibocsátás, illetve földgáz-felhasználás szerepel, zöld 

színnel pedig a projekt megvalósulása utáni értékek. 

 

Biomassza-alapú távhőrendszer – Lubochna (Szlovákia) 

 

A Vág folyó partján található apró település eddig elsősorban gyógyfürdőiről volt híres, mára 

azonban egy példaértékű megújulós kezdeményezés is öregbíti a község hírnevét. 2004-ben a 

település részt vett a BIOMASA Egyesület non-profit szervezet kezdeményezésében, mely 

során iskolák és egészségügyi központok energetikai korszerűsítése valósult meg. A község 

önkormányzata figyelemfelkeltő kampányba kezdett, mely során többek közt iskolákban 

energiahatékonysági értékelést bemutató posztereket helyeztek ki. 
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A beruházás eredményeképp telepített biomassza-alapú rendszer 14 épületet lát el, köztük az 

Nemzeti Endokrinológia és Diabetológia Intézet (NEDI) épületeit, egy iskolát, egy óvodát, és 

az önkormányzat irodaépületét.   

 

A felújítás terve eredetileg kiterjedt volna az iskola épületének renoválására, a nyílászárók 

cseréjére, termosztatikus radiátorszelepek beszerelésére, de a település nem kapta meg a 

megpályázott támogatást, így végül csak a tüzelőanyag-váltásra, a biomassza-kazán 

üzembehelyezésére került sor.  

A NEDI egyik épületében található kazánházban két kazán helyezkedik el, egy 1800 kW 

teljesítményű, amely a téli üzemet látja el, és egy 700 kW-os, amely a nyári üzemért és a 

csúcsidőszaki hőenergia-igények ellátásáért felelős. Így az épületek hőenergia-ellátása az egész 

év folyamán biztosítva van. A rendszerhez csatlakozó épületek éves hőenergiaigénye 

hozzávetőleg 15.000 GJ. A beruházás összköltsége 620.000 Euro volt, a finanszírozásban több 

szervezet is részt vett. Az energiaköltségek 30%-kal alacsonyabbak, mint az eddig alkalmazott 

tüzelőanyagnál, további 30%-os energiamegtakarítás pedig a hőszabályozó-rendszernek és az 

épületek energiatakarékos üzemeltetésének köszönhető. A BIOMASA Egyesület gondoskodik 

a rendszer üzemeltetéséről és karbantartásáról, így a közszolgálati intézményeknek nem kell 

bajlódniuk a működtetéssel. A projektnek köszönhető CO2-kibocsátás csökkentés eléri az évi 

2000 tonnát. 

 

Az egészségügyi intézmény épülete, ahol a biomassza-kazán található 

 
Forrás: www.display-campaign.org  
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Az iskola épülete 

 
Forrás: www.display-campaign.org  

 

A BIOMASA Egyesület által szervezett figyelemfelkeltő kampánynak köszönhetően rengeteg 

érdeklődő látogat a településre, hogy megtekintse a jó hatékonysággal működő rendszert. A 

sikeres projekt nagyban hozzájárult a biomassza-felhasználás elfogadottságának növeléséhez, a 

technológia terjedéséhez. A beruházás számos hazai és nemzetközi konferencián bemutatásra 

került, több rangos elismerést szerzett (2004: Climate Star, 2006: National Energy Globe 

Award).  A BIOMASA kirándulásokat szervez a projekt megtekintésére. Az információs 

kampánynak köszönhetően a lakosság és a döntéshozók ráébredtek, hogy a biomassza 

energetikai célú hasznosítása ideális fűtési megoldást jelenthet az energiaköltségek és a 

környezet védelme érdekében egyaránt.  

 

A projektről bővebb információt az alábbi elérhetőségen talál: 

http://www.display-campaign.org/example728  

 

Napkollektoros távfűtés – Žilina (Szlovákia) 

 

Žilina városának hőellátását az egyik legnagyobb szlovákiai kapcsolt hő és villamosenergia-

szolgáltató (CHP) biztosítja, az alábbi primer energiaforrások felhasználásával: szén (95%); 

földgáz (3%) és barnaszén (2%). A Hliny lakónegyed hőellátását a Bytterm részvénytársaság 

által üzemeltetett hőcserélő biztosítja (a hőszállító közeg gőz vagy forró víz). A vállalat a 2000-

es évek elején úgy döntött, hogy a hőcserélő állomásokra napkollektorokat telepít az ivóvíz 

előmelegítéséhez. A projekt kísérleti beruházásként értékelhető, mivel ez az első termikus 

napenergia-rendszer Szlovákiában, amelyet távfűtési célra alkalmaznak. A rendszer üzembe 

helyezése 2003 novemberében történt. 
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A napkollektorok beszállítója a szlovák Thermosolar Kft., amely Szlovákiában a piacvezető 

vállalat a termikus napenergia-hasznosítás területén. A vállalat eddig több mint 600.000 m2 

felületnyi napkollektort gyártott és értékesített. A 132 darab kollektor-modul beépített 

teljesítménye 185 kW, a napkollektorok 30°-os dőlésszöggel lettek telepítve 264 m2 felületen. 

Egy kollektor átlagos energiatermelése 917 kWh/év, tehát a napkollektorok átlagos időjárási 

körülmények közt, várhatóan évente 120.000–122.000 kWh hőt termelnek. 2004. április 1. és 

2005. május 31. között a megtermelt energia mennyisége valamivel alulmaradt a 

várakozásokon, 118 000 kWh volt. A napkollektoros rendszer által megtermelt energiát 

lakóépületek, óvoda, üzlet és mosoda használják fel. A CO2-kibocsátás becsült csökkenése 40 

tonna évenként. Az összes káros hatás csökkenését nehéz mérni, mivel a hőcserélő egy nagy, 

kapcsolt erőmű gőzcsöveihez kapcsolódik, amelyben főként lignitet égetnek.  A napkollektorok 

várható élettartama 25-30 év, az egyéb alkatrészeké (kazánok, keringtető szivattyúk) kb. 10-15 

év.  

  

A beruházás finanszírozása teljes mértékben banki kölcsönökből, uniós vagy állami támogatás 

nélkül valósult meg. A beruházás bruttó költsége 65.622 Euro volt. A kiváltott fosszilis 

üzemanyagok árának növekvő tendenciáit figyelembe véve, a beruházás megtérülési ideje 

körülbelül 7-10 év. 
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                                Forrás: http://energy-bestpractice.eu/index_hun.html  

 

A projekttel rendszeresen foglalkozik a környezetvédelmi és energetikai országos nyomtatott 

sajtó. A Thermosolar Kft. honlapján ( www.thermosolar.sk ) rendszeresen frissített információ 

érhető el a projekttel kapcsolatban.  

 

Geotermikus közműrendszer – Galanta (Szlovákia) 

 

Galanta városa Szlovákia dél-nyugati részén található. A Podunajská Panva (medence) 

víztározó kútjai közé tartozik a két aktív geotermális kút, amelyeket 1983-ban és 1984-ben 

létesítettek azzal a céllal, hogy hőenergiát szolgáltassanak a város Sever (északi) kerületében 

kb. 1250 lakóépület, egy kórház és egyéb önkormányzati épületek számára. A pénzügyi 

források hiánya miatt azonban a kutakból kinyerhető geotermikus energia hasznosítására több 

mint tíz év elteltével került sor. Az 1995-ben alakult Galantaterm Kft. szolgáltatja Galanta 

város említett részeinek fűtését és használati melegvíz-ellátását. Ez a vállalat az első 

Szlovákiában, amely geotermikus közműrendszert üzemeltet. Annak ellenére, hogy nem volt 

példa ezt megelőzően hasonló beruházásra, a rendszer komoly problémák nélkül, sikeresen 

üzemel hosszú évek óta.  
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Forrás: www.galantaterm.sk  

  

Amikor a külső hőmérséklet napi átlaga eléri a 2 ºC-os értéket, a geotermikus energia az 

épületek teljes hőigényét kielégíti. Amennyiben a hőmérséklet ez az érték alatt marad, 

működésbe lép a földgázzal táplált fűtőrendszer. Erre a kiegészítő fűtőrendszerre azért is 

szükség van, hogy a geotermikus rendszer meghibásodása esetén is biztosítva legyen a 

hálózatra kapcsolt épületek hőenergia-ellátása. Az összes beépített teljesítmény a kazánházban 

10 MWh. Galanta városában a fűtési szezon általában októbertől májusig tart, és akkor 

kezdődik, amikor a kinti hőmérséklet három egymást követő napon 13 ºC alá csökken. A 

háztartási meleg vizet egész évben szolgáltatja a rendszer.  

A kutak hőmérséklete 77-78 °C-os. A szlovák més izlandia szakértők tanácsait követve a 

maximális vízkivétel a kutakból nem haladja meg a 15.8 l/s és 18 l/s értékeket, így a rendszer 

működése optimális, és nem okozza a víztározó kimerülését. A kutakból történő vízkivétel és a 

rendszer energiatermelése számítógépes rendszer ellenőrzése alatt áll az aktuális hőigényekhez 

igazodva. A hasznosítás után a talajvizet a Kráľová vízerőműbe vezetik, majd végül a Vág 

folyóba juttatják. A vízelvezetés során a talajvíz hulladékhőjét energetikai célokra hasznosítják 

a Galandia termálfürdőben. 
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Az összes beruházási költség elérte a 105 millió SKK-t. Az összeg tetemes részét fedezte a 

Nordic Investment Banktól, Helsinki (NIB) kapott hosszú lejáratú hitel, amely a Slovenský 

plynárenský priemysel részvénytársaságon keresztül jutott el a beruházókig. A hitel állami 

garanciát tartalmaz. A becsült visszafizetési idő 7 év.  

 

A Galantaterm vállalat képviselői szakértői műhelymunkák és konferenciák keretein belül 

ismertetik a geotermális projektet. A beruházás partnerei és érintettei számára minden évben 

elkészül egy környezetvédelmi jelentés, amely interneten bárki számára elérhető. A 2009-es 

jelentés adatai szerint a kutakból kinyert termálvíz mennyisége az év folyamán 517.098 m3 

volt. A fűtési igény kielégítésére felhasznált kiegészítő fűtőrendszer üzemeltetése során 

218.571 m3 földgáz elégetésére került sor. Az említett forrásokból az év során összesen 

22.386.29 MWh hőenergiát állítottak elő, ennek kb. 95%-át fedezték a termálkutak. 

 

2005-ben a Galantaterm Kft. elkezdte kutatni a hőtermelés növelésének, a tevékenység 

bővítésének, valamint a geotermális energia hatékonyabb hasznosításának lehetőségeit. A 

vállalat gondosan ellenőrzi a szennyvíz összetételét, hogy megakadályozza a Vág folyó 

ökoszisztémájának károsodását.  

  

Bővebb információt a projektről és a rendszer működésével kapcsolatos adatokat az alábbi 

linken találhatnak: http://www.galantaterm.sk/Environmental_Report_2009_EN.pdf  

 

Fenntartható faluközpont – Ludesch (Ausztria) 

 

A 3300 lakosú település Voralberg tartományban, Ausztria keleti részén található. A jó 

minőségű talajnak és a bőséges napsütésnek köszönhetően a település ezidáig mint az ország 

„salátástálja” örvendett népszerűségnek. A kedvező adottságok vonzották az új lakókat a 

faluba, így szükségessé vált az infrastruktúra bővítése. Ennek kapcsán a falu vezetői a 90-es 

évektől szem előtt tartották a környezetvédelmi szempontokat. Így történt ez a 2004-2005-ben 

épített, 3135 m2-es faluközpont épületének tervezése során is. Az építkezés célja a falu 

lakossága számára egy találkozási pont biztosítása, ezért társadalmi szempontból kiemelkedő 

fontosságú a beruházás. 

 

A faluközpont a passzívház-szabványnak megfelelően lett építve, így alacsony az 

energiafogyasztása és a CO2-kibocsátása. A tervezők arra is figyeltek, hogy az építkezés során 
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alacsony energiafelhasználással előállított, természetes építőanyagokat alkalmazzanak. A 

voralbergi környezetvédelmi Egyesület ökológiai építési útmutatója alapján került sor a 

tervezésre és kivitelezésre. Ennek következtében az építkezés összes lépése során igyekeztek 

konzekvensen eleget tenni a fenntarthatóság követelményeinek. A fő alapanyag az építkezés 

során a helyszínen őshonos ezüstfenyő volt, így nem volt szükség az építőanyag költséges és 

környezetszennyező szállítására. Szigetelésre birkagyapjút, kőzetgyapot helyett cellulózt és 

PVC-mentes építőelemeket használtak. A projekt a helyi építőanyagok alkalmazásának 

köszönhetően területfejlesztési szempontból is kiemelkedő jelentőségű. 

 

Az épület energiaellátása több innovatív technológia alkalmazásával valósul meg. A gépi 

szellőztetőrendszer az étterem konyhájának hulladékhőjét hasznosítja, az épület tetejére 

napkollektorok és napelemek lettek telepítve, továbbá talajvizes hőszivattyús rendszerrel 

történik az épület fűtése és hűtése. A napelemes rendszer 16.848 darab, összesen 290m2 –nyi 

modulból áll, és évi 16.000 kWh energiát termel  

 

Az épület nem csupán gazdaságilag és a hatékony energiatermelés szempontjából hatalmas 

siker, hanem a lakosság figyelmének a megújuló energiaforrások felé való terelése terén is.  
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A faluközpont épülete 

 
Forrás: http://www.nachhaltigwirtschaften.at/  

 

Az is fontos szempont volt, hogy a beruházási költségek nem lehetnek jóval magasabbak, mint 

egy átlagos hasonló, de nem ökológiai építészet jegyében épült ingatlan esetében. A beruházás 

összköltsége 5,9 millió Euro volt, a projekthez 1,2 millió euro támogatást nyújtott az osztrák 

állam, további támogatást szereztek a „Jövő Háza” kutatóprogram keretében (256.000 euro), 

valamint a bérbeadott területek bérköltségeit is bevetették a finanszírozás során. A 20%-os 

forgalmi adót megspórolták a "Gemeinde Ludesch Immobilienverwaltungs GmbH und CoKeg" 

szervezet megalapításával. Az épület üzemeltetésének energiaköltségei minimálisak, a 

napenergiás rendszernek köszönhetően évi 11.000 Eurot keres az önkormányzat, így a 

környezettudatos építészeti megoldások és a megújuló energiák hasznosítása gyorsan megtérül.  

A beruházással kapcsolatban problémát jelentett a lakosság és egyes iparosok szkeptikus 

hozzáállása, ezért az önkormányzat információs rendezvényt szervezett, amely hatalmas sikert 

aratott. Mire az építkezések megkezdődtek, már mindenki lelkesedéssel telve várta az 
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eredményeket, amelyekkel a falu lakói maximálisan meg vannak elégedve. A projekt 2005-ben 

„Energy Globe Vorarlberg“ elismerésben részesült.  

A településen számos megújuló energiaforrást hasznosító berendezés található: az iskola tetején 

például napelemes rendszer üzemel, egyes épületek energiaellátásáról pedig egy biogázüzem 

gondoskodik. 

 

A faluközpont épületéről bővebb információt találhatnak az alábbi weboldalakon: 

http://www.hausderzukunft.at/results.html/id3569?active  

http://www.display-campaign.org/example646  

 

Szalma energetikai hasznosítása – Hrusov (Szlovákia) 

 

Hrušov faluban valósult meg a régió egyik legfontosabb megújuló energiaforrás 

hasznosításához kapcsolható projektje, a szalma tüzelőanyagként való felhasználása által. A 

széntüzelés kiváltására használt szlovák biomassza-technológia a Kovoobrábanie Klačno 

társaság terméke.  

 

A tüzelőrendszer működésének legfontosabb lépései a következők: 

Daruval a tárolótérbe juttatják a szalmabálkákat, ahonnan egy futószalagon továbbítják ezeket a 

szétválasztóba. Az aprított szalma adagolása a kazánokba automatikusan történik. Az aktuális 

hőigény függvényében a rendszer automatikusan az igényekhez igazítva adagolja a szükséges 

szalmamennyiséget. A kazántérben két kazán található, melyek együttes teljesítménye 600 kW. 

Mindkét kazán szűrőberendezéssel ellátott külön kéménnyel van felszerelve. A hamut a 

kazánokból egy csiga juttatja el a konténerekbe. A rendszer negyedik része a gépterem, amely 

tartalmazza a vízszűrőt és a modifikátort. A szalmából szezononként mintegy 310 tonnára van 

szükség. A felhasznált szalma fűtőértéke (14,6 GJ/t) megközelíti a barnaszénét (15,8 GJ/t), 

viszont az égetés során felszabaduló káros anyagok tekintetében a szalma jóval kedvezőbb 

tulajdonságokkal bír. A projekt legfőbb előnyei az alacsony mértékű hamuképződés, az 

automatizált működés lehetősége, az alacsonyabb működési költségek (mintegy 50%) és a 

helyben megtermelhető alapanyag. Nehézséget jelent azonban a megnövekedett 

villamosenergia-igény, mivel a technológia több mint húsz elektromotorral működik. 

 

A teljes beruházás költsége 303.200 Euro, amelynek 95%-át európai uniós támogatás 

finanszírozta. A fennmaradó 5% Hrušov önkormányzatától származik. Az önkormányzat tagjai 
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nem csupán a projekt finanszírozásában vettek részt, hanem a tervezés és kivitelezés során is 

jeleskedtek. 

 

 
      Forrás: http://energy-bestpractice.eu/eng/szlova/main_sk_hrusov.html  

 

A szénről szalmára történő átállás következtében mintegy 290 tonna barnaszén-fogyasztást 

sikerült kiváltani. Környezeti szempontból problematikus, hogy a szalma aprításakor por 

keletkezik, amelyet az apróbb szalmadarabokkal együtt könnyen felkap a szél.  

  

A beruházásról bővebb információ található az alábbi weboldalon:  

http://energy-bestpractice.eu/eng/szlova/main_sk_hrusov.html  

 

  

Szélenergia kísérleti projekt - Cerova (Szlovákia) 

 

Szlovákia első szélerőműpark beruházását Cerová falu önkormányzata, valamint a Szlovák 

Villamos Művek indította útjára. Az 1999-2000-es időszakban sor került a szélenergia-

potenciál mérésére, melynek eredményei alapján megtervezték a turbinák optimális 
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elhelyezését és kiválasztották a telepíteni kívánt turbina-típust. 2000-ben kidolgozták a projekt 

megvalósíthatósági tanulmányát. Ebben az évben került sor a PHARE-támogatás (Ausztria és 

Szlovákia határon átnyúló együttműködési programja), illetve a szlovák költségvetésből 

származó állami támogatások megszerzésére is. 2001-ben a projekt vezetői beszerezték az 

építési engedélyt, a következő évben pedig kiválasztották a beszállítót, így 2002-ben 

megkezdődhetett a szélerőmű-park telepítése. A tesztüzem 2003 októberében vehette kezdetét.  

  

A szélerőmű négy darab 76 méter magas Vestas V47/660 típusú turbinából áll. A szélturbinák 

rotorátmérője 47 m. A turbinák összes beépített teljesítménye 2,64 MW. A beruházást a 

pozsonyi székhelyű GreenEnergy Slovakia LTD folytatta le, míg az összeszerelési 

munkálatokat az Aufwind Schmack Regensburg német vállalat végezte. A szélerőműpark 

átlagos kihasználtsági foka 20% fölötti, ami felülmúlja a várakozásokat. 

 

 
Forrás: http://www.panoramio.com/photo/27732016  
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A teljes beruházási költség elérte a 3.000.000 Eurot. A támogatásokon túl fennmaradó összeget 

(a beruházási költség 22,5%-át) a helyi önkormányzat biztosította. A szélerőműpark várható 

élettartama 25 év. A beruházás megtérülési idejét nagy mértékben befolyásolja a szélerőművel 

villamosenergia-hálózatra termelt energia átvételi árának összege, amely a beruházás 

megvalósulása óta változott. 

 

Az építkezés befejezése óta a szélerőműpark minden nap mintegy 200-300 látogatót vonz 

Cerovába. A látogatók leggyakran technikusok, szakértők és más szlovák önkormányzatok 

képviselői közül kerülnek ki. A beruházás megvalósítói és Cerová polgármestere számos 

műszaki konferencián, műhelymunkán és szemináriumon mutatták be ezt a mintaprojektet.  

  

További információ az alábbi oldalakon érhető el: 

 www.greenenergy.sk  

http://www.thewindpower.net/wind-farm-170.php  
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„Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.“ 
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