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A Svájcban rendszeresített „szoláris díjjal” 2001-ben több épületet tüntet-

tek ki, de közülük is kiemelkedik az a családi ház, amelynek napenergia-
hasznosító berendezése évente 2500 kWh fölösleget táplál be a közellátó há-
lózatba, s ezzel fedezi egy másik „minergiaház” áramszükségletét (olyan há-
zét, amely a passzív hasznosítással, vagyis a nap hősugárzásának szakszerű 
kihasználásával épült). 

A díjjal azt is jutalmazták, hogy a ház építéséhez kevés ún. szürke ener-
giát igénylő építőanyagot használtak. Szürkének nevezik azt, a házak ener-
giamérlegében újabban kiemelt energiát, amelyet a tulajdonképpeni használat 
előtt be kell fektetni. Egy 2001-ben közzétett svájci tanulmány a szürke ener-
giát 30 év után a ház összes energiafelhasználásának 40-60%-ára becsüli. 
Felvetődik a kérdés, hogy korszerű szoláris technika alkalmazásával megté-
rülhet-e egy idő után a befektetett szürke energia. A válaszhoz energiamérle-
get kell felállítani. 

Energiamérleg-készítés 
A házak energiafelhasználása és –átalakítása bonyolult rendszerben törté-

nik, amelyben nincsenek pontos határok. Az épületek összehasonlíthatósága 
érdekében mégis ki kell jelölni bizonyos határokat. Ismerni kell továbbá a ható-
sugarakat és a paraméterek besorolását a teljes épületciklusra vonatkozóan. 

A hatósugár felbontható térben és időben, de minden értéket primerener-
giára (kőolajra, szénre stb.) kell vonatkoztatni. Ugyanez érvényes minden 
használati energiára (fűtés, áram) is. 

Az energiamérleg felállításakor három energiafogyasztó szakaszt kell 
megkülönböztetni 

– az építési (és az esetleges későbbi átépítési) szakaszban jelenik meg 
a szürke energia, 

– a használati szakasz fogyasztása 

 



• fűtési, 
• vízmelegítési és 
• háztartás-gépesítési 

energiából áll, amelyek közül gyakran csak a fűtőenergiát veszik figyelembe, 
mivel az építész hatásköre csak erre terjed ki, a többire jutó fogyasztás csak a 
felhasználótól függ, 

– az utolsó, bontási szakaszban az újraépítési energiával kell számolni, 
amely bizonytalan érték, tekintettel az épületek olykor 100 évet is 
meghaladó életciklusára (célszerű ezért az energiamérlegben ezt is fi-
gyelmen kívül hagyni). 

Számítási példa 
Egy (fiktív) négy személy által lakott, nyugati irányú nyeregtetős, 140 m2 

energiagyűjtő-felületű és 70 m2 alapterületű családi ház fűtéséről és meleg-
vízellátásáról hőszivattyú gondoskodik. Három változat lehetséges: 

A – hagyományos ház 
B – minergiaház, 
C – minergiaház fotoelektromos berendezéssel. 
Az átalakító rendszer a nyeregtető 45 m2-es déli oldalára telepített, ösz-

szesen 5,5 kW teljesítményt nyújtó napelemekből áll (1., 2. táblázat, 1. ábra). 
 

1. táblázat 
Szürkeenergia-értékek (kWh) 

 
Befektetett szürke energia A B C 
Ház 
Napelem-telep 
Nettó szürkeenergia-tartalom 

197 000 
– 

197 000 

206 000 
– 

206 000 

206 000 
  98 000 
304 000 

 
A ház életciklusa folyamán felhasznált energia megtérülése az időténye-

zőtől függ. A szoláris telepet ugyanis 30 év után ki kell cserélni, s ekkor a ház 
felújítása is esedékessé válik, amihez az építéskor elhasznált szürke energia 
10%-át ismét be kell fektetni. 

Következtetések 
Mivel az A és B változat nem épül aktív napenergia-hasznosításra, nyil-

vánvalóan nem alkalmas az építésekor felhasznált energia megtérítésére, a 
fogyasztás tehát mindkettőben folyamatosan nő. A C változat esetében vi-
szont a „visszafizetés” elkezdődhet már 30 évnél hamarabb (más számítások 
szerint csak 55 év után, de mindkét érték a házak reális élettartamán belül 

 



van.) Ez az időpont az általános fűtéssel és melegvíz-használattal is befolyá-
solható. A sikernek csak az a feltétele, hogy a ház tartós legyen és kielégítse 
a napenergia passzív felhasználásának standard követelményeit. Pl. egy ked-
vezőtlen, észak felé lejtő tetőforma kizárja a megtérülést, a lapos tető ellenben 
hasznos lehet. 
 

2. táblázat 
A különböző energiaellátású házak energiamérlege 

 
Felhasználás A B C 

Használati energiaigény 
– fűtés, bruttó, kWh/év 

8170 3310 3310 

A PV*-berendezés teljesítménye, kW – – 5,5 

A fűtés áramszükséglete, kWh/év 2330 940 940 

Primerenergia-igény 
– hőszivattyú, kWh/év 

4660–8490 1890–3400 1890–3400 

A PV*-berendezés áramtermelése, kWh/év – – –4800 

Primerenergia-helyettesítés 
– PV*-berendezés 

– – –17500 – –9600 

Primerenergia-mérleg, kWh/a 4660–8490 1890–3400 –14100 – –7700 

*) PV = photovoltaic (fotoelektromos) 
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A változat: 

B változat 

C változat 
szürke energia, 

épületfelújítás (fekete) 
PV-felújítás (fehér) 

1           6          11         16         21         26         31         36         41         46         51   

a ház kora szürke energia, 
épület (fekete), 

PV-berendezés (fehér) 
fűtési energia 

1. ábra Energiafelhasználás különböző energiaellátású házakban 

 



 

Fontos tény, hogy a C változatban a befektetések megtérülésének remé-
nyében nem lehet a hőszivattyút folyamatos fűtéssel helyettesíteni, mivel ez 
nem engedi meg az energiafölösleg továbbadását. A napelem/hőszivattyú-
kombinációnak nincs műszaki akadálya kivéve, hogy a napelemek még költ-
ségesek. 

 
(Dr. Boros Tiborné 
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