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2.4 
2.6 Hőszivattyús és hagyományos 

hőellátó rendszereket összehasonlító 
német tanulmány 

Tárgyszavak: hőszivattyú; költség; Németország. 
 
A 2002. óta hatályos német energiatakarékossági rendelet az épü-

lettervezésben is új szemléletet honosít meg. Megkívánja a fűtést csök-
kentő lehetőségek realizálását: a hőveszteség építéstechnikai mérséklé-
sét és a fűtőberendezések hatékonyságának növelését. 

A törvény maximálja az épületek fűtőenergia-szükségletét, a vízme-
legítéshez felhasználható primerenergia-mennyiséget. Ezeket az értéke-
ket az A/Ve tört, vagyis az épület külső hőátadó felületének és a fűtött 
térfogatnak a viszonya határozza meg.  

Az idézett rendeletre, egyéb szabályozásokra és korábbi vizsgálati 
eredményekre alapozva a Drezdai Műszaki Egyetem kutatói átfogó ta-
nulmányban hasonlították össze a családi házak fűtésére és melegvíz-
ellátására alkalmas különböző rendszereket, elsősorban gazdasági 
szempontból, vagyis beruházási, használati és üzemköltségük alapján. 

A vizsgálatokhoz egy szabadon álló 195 m2 hasznos felületű és 
150 m2 lakó felületű, 0,7 A/Ve értékű családi házat választottak ki, hő-
energia-ellátásának öt változatát elemezték (1. táblázat). 

A primerenergia-igény meghatározása 

A német energiatakarékossági rendelet az energetikai értékelés fon-
tos kritériumaként jelöli meg a felhasznált primer energia és a leadott 
hasznos hő viszonyát, ep-t. A „hasznos hő” a V-4701-10 jelű DIN-
szabvány definíciója szerint az évi fűtési és vízmelegítési hőszükséglet 
összege. A berendezések energiafelhasználásának összehasonlítására 
szolgáló ep-értékét nagymértékben befolyásolja az energiatermelő és 
-tároló berendezések felállításának helye, ezért a számításokat két kate-
góriára végezték el: 

 



1. A termelő-, tároló- és az elosztóberendezések a fűtött téren kívül 
találhatók, az energiaveszteség reális, beruházási többlettel pó-
tolható. 

2. A berendezések a fűtött téren belül vannak, a hőveszteség nagy 
része hozzájárul a fűtéshez. 

 
1. táblázat 

A tanulmányban összehasonlított háztartási hőellátó rendszerek 
 

Fűtés Melegvíz-szolgáltatás Változat 
termelés tárolás termelés tárolás 

NT földgáz, alacsony hő-
mérsékletű kazán 

– földgáz, alacsony hőmér-
sékletű kazán 

közvetett fűtésű 
150 l-es tároló 

BW földgáz,  
kondenzációs kazán 

– földgáz,  
kondenzációs kazán 

közvetett fűtésű 
150 l-es tároló 

BKT földgáz–kombinált 
kondenzációs kazán 

– földgáz–kombinált kon-
denzációs kazán 

– 

EWP villamos levegő/víz hő-
szivattyú 

600 l-es fűtési 
puffertároló 

villamos levegő/víz hő-
szivattyú 

350 l-es tároló 
vízmelegítő 

EWPD villamos levegő/víz hő-
szivattyú 

600 l-es fűtési 
puffertároló 

decentralizált villamos 
átfolyó vízmelegítő 

– 

 
A német energiatakarékossági rendeletben maximált primerenergia-

igényt és a transzmissziós hőveszteséget (2. táblázat) az épület geomet-
riai adataiból és a hőellátó rendszer jellemzőiből a rendeletben közölt 
számítással lehet meghatározni. 

2. táblázat 
A német energiatakarékossági rendelet által megengedett határértékek 

 
Évi primerenergia-igény Transzmissziós hőveszteség Családi ház hőellátásának 

változatai kWh/m2év MWh/év W/ m2K 
NT, BW, BKT, EWP 
EWPD 

112,4 
125,6 

21,9 
24,5 

0,515 
0,515 

 
Az épületek évi primerenergia-szükségletének kiszámításához is-

merni kell a fűtés és a vízmelegítés hőigényét, valamint a hőellátó rend-
szer ep-értékét. Ez utóbbi az említett DIN-szabvány szerint kiszámítható. 
A vízmelegítés hőigényét a vonatkozó rendelet 12,5 kWh/m2év-ben 
szabja meg. A fűtést az épülettervezés során a fűtési időszakok mérle-
gének vagy a havi mérlegkészítés módszerével kell megállapítani. 

 



A számítások kimutatták, hogy a környezet hőjét hasznosító elekt-
romos hőszivattyú esetében a fűtési hőszükséglet olyan értéket érhet el, 
amely meghaladja a megengedett maximális transzmissziós hőveszte-
séget. Ilyenkor a megengedett évi fűtési hőszükséglet az irányadó. Ez a 
tanulmányban kiválasztott épületre 80,5 kWh/m2, ami az EWP1, EWP2 
és az EWPD2 esetekre érvényes (2. táblázat). Az évi fűtési hőszükséglet 
korlátozása következtében ezek a változatok nem tudják kihasználni a 
maximálisan lehetséges évi primerenergia-felhasználást. 

A számítások rávilágítanak a hőszigetelés szükségességére olyan 
épületekben, amelyekben a hőtermelő egység a fűtött téren kívül van (1. 
kategória). 

Az energiafelhasználást, a rendeleti határértékek kihasználásának 
feltételezésével és az 1. kategória szerinti elrendezés mellett össze-
hasonlítva a három lehetséges ún. végenergiára (1. ábra): 

– földgázra, 
– hőszivattyúhoz tartozó és 
– erőművi tarifájú áramra.  
Felismerhető a normális háztartási tarifájú villamos energia nagy 

részaránya az EWPD változatban, ami a decentralizált villamos vízmele-
gítésre vezethető vissza. 
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1. ábra Végfelhasználású energiaigény 

 

 



Tőkeköltség, használati költség és a hőellátás összköltsége 

A villamos hajtású gőzsűrítéssel működő hőszivattyú beruházási 
költsége a földgázas változathoz képest igen nagy. Ezt a különbséget a 
hőszivattyúk alkalmazására Németországban bevezetett támogatás még 
a földgázvezetékek csatlakoztatási költségével számolva sem egyenlíti 
ki (2. ábra). 
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2. ábra Berendezések beruházási költsége, az épület többletköltsége 

 
A hőellátó berendezések költségszámításainak fontos, mégis gyak-

ran elhanyagolt részét képezi a beruházási költség kamataiból levezet-
hető, valamint a javításra és karbantartásra fordított összegekre megál-
lapított szorzók segítségével meghatározható tőkeköltség. 

Az elektromos hőszivattyúval való hőellátást ösztönző alacsony tari-
fák mellett a családi ház hőellátásának évi használati költségét összeha-
sonlítva megfigyelhető, hogy 

– a földgázas változatok költsége független az alkalmazott techniká-
tól és annak elhelyezésétől (1. 2. kategória), ami az energiatakaré-
kossági rendelet primerenergia-korlátozásának tulajdonítható, 

– a hőszivattyús változatok használati költsége a környezeti hő 
részaránya révén kisebb, mint a földgázasoké, különösen, ha a 
meleg vízről is EWP-rendszerek gondoskodnak. 
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3. ábra Évi összköltség 

 
3. táblázat 

A vizsgált háztartási hőellátó rendszerek összehasonlítása 
 
Földgáz, kondenzációs kazán Villamos levegő/víz hőszivattyú 

Előnyök 
Alacsony beruházási és évi működési költség Alacsony évi energiaköltség 
Kiforrott, magas szintű technika Kiforrott, magas szintű technika 
Automatikus szabályozás, komfort Automatikus szabályozás, komfort 
Megújuló energiák beköthetősége Megújuló energiák beköthetősége 
Rövid indítási idő Rövid indítási idő 
A tervezés és kivitelezés rugalmassága Lehetséges szövetségi beruházástámogatás 
Csekély helyigény Csekély helyigény 

Hátrányok 
Nincs beruházási támogatás Nagy beruházási és évi összköltség 
Nagy energiaköltség A külső levegő mint hőforrás használatakor a hő-

igény és kínálat nem egyidőben jelentkezik, ezért 
nélkülözhetetlen a kiegészítő fűtés és a tárolás 

Gázvezeték szükséges  

 



 

A rendszerek összköltségét tekintve a földgázzal működők gazda-
ságosabbak a levegő/víz hőszivattyún alapuló változatoknál (3. ábra és 
3. táblázat), még akkor is, ha a berendezésekhez kötött tételeket ki kell 
egészíteni a földgáznál esetenként szükséges hőszigeteléssel. A hőszi-
vattyús háztartási hőellátás – főként a hatalmas beruházási igény miatt a 
mai árakon és az elfogadott keretfeltételek mellett nem versenyképes az 
alacsony hőmérsékleten és kondenzációs kazánon alapuló szolgáltatás-
sal, még az ezt terhelő rendszabályokkal és kiegészítésekkel sem. 

Az ismertetett eredmények nem általános érvényűek. Ezt kizárja 
maga a német energiatakarékossági rendelet is, mivel az energiatechni-
kának az épületek minősítésébe bevonásával a változatok és lehetősé-
gek száma megsokszorozódott. Ezért minden egyedi esetben szükség 
van a költségek összehasonlítására. 

 
Összeállította: Dr. Boros Tiborné 
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