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3.9 Családi házak: az energiatakarékosság 

nem egyenlő a költségtakarékossággal 
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Németországban az épületek energiatakarékos konstrukcióját és ki-

vitelezését többféle módon is ösztönzik, ezek közül jelentős szerepet ját-
szik a kedvezményes hitelek rendszere. Az energiatakarékosság meg-
ítélése nem egyszerű feladat, különösen családi házak, magánépíttetők 
sokféle terveit, műszaki megoldásait figyelembe véve. A második világ-
háború után történelmi szerepet játszott KfW bank (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, Újjáépítési Hitelintézet) néhány műszaki jellemző értékei-
hez kötött kategóriák szerint többféle hitelkonstrukció keretében ad a 
magánépíttetőknek építési hiteleket. Az egységes elbírálást az teszi le-
hetővé, hogy a műszaki jellemzőket, azok számítási módjait az építési 
hatóság szabja meg, és külön rendelet, az energiatakarékossági rende-
let szabályozza (EnEV, Energieeinsparverordnung). 

Az energiatakarékosság viszonylag nagy beruházási költségeket 
okoz, viszont az alacsonyabb üzemeltetési költségek miatt összességé-
ben általában kisebb ráfordítást eredményez. Előfordulhat azonban, 
hogy egy energiatakarékossági célú kiegészítő beruházás az összes 
(számított) elsődleges energiafelhasználás növekedéséhez vezet, és ez 
szerencsétlen esetben a hitelfeltételek romlása miatt tényleges plusz-
költségeket okoz. 

Hogyan okozhat az energiatakarékosság 
többletköltséget? 

A következőkben konkrét számokkal is elemzett példa esetében egy 
új építésű családi ház terveit egy bizonyos kedvezményes hitel-kategória 
szempontjából optimálisan alakították ki. A házat fapellet-tüzelésű kazán 

 



fűti, szellőztetése természetes módon, az ablakokon keresztül történik 
és a tervezők a ház egy négyzetméterre eső éves elsődleges energia-
felhasználását 40 kWh/m2a értékre „lőtték be”, mivel a már említett bank 
legnagyobb kedvezményekkel járó hitelkonstrukciója ehhez a határér-
tékhez van kötve. A kalkuláció alapját képező képleteket az energiataka-
rékossági rendelet rögzíti, a becsült elsődleges energiafelhasználás 
nagysága kulcsszerepet játszik a megítélésben. Ha ezt a házat a további 
energiatakarékosság nemes eszméjétől vezéreltetve kiegészítik egy 
hővisszanyeréses szellőztető rendszerrel, akkor az energiaköltségek va-
lamelyest csökkennek ugyan, de a számított elsődleges energiaigény 
megnő, sőt mivel eredetileg a határra volt tervezve, ezáltal csak a követ-
kező, 60 kWh/m2a elsődleges energiafelhasználási határértékű hitel-
konstrukció alkalmazható, amely értelemszerűen jóval kedvezőtlenebb.  

Lássuk a medvét – a konkrét példaház jellemzői 

A ház műszaki jellemzőit az 1. táblázat ismerteti. Az összehasonlí-
tás kedvéért a kalkulációkat gáztüzelésű kazánra is elvégezték, erre az 
esetre is mind szellőztetéssel, mind anélkül. Az így kiadódó négy válto-
zat sémáját és a számított elsődleges energiaértékeket az 1. ábra szem-
lélteti. 

 
1. táblázat  

Az épület és a berendezések jellemzői 
 

Részterület Leírás 
Geometriai adatok  Külső térfogat Vk = 438 m3; hasznos alapterület Ah = 140 m2; burkolófelület 

A = 404 m2; kompaktság A/Vk = 0,922 m–1; ablakok: 10 m2 ÉK/É/ÉNy, 
10 m2 DK/D/DNy, 25 m2 K és Ny irányokba 

Az épület 
tulajdonságai 

Megfelel a tömítettségi előírásoknak; hőhidak a DIN 4108 BBI 2 szerint; 
az ablakok energiaáteresztése g = 0,55; a burkolófelületek átlagos k-értéke 
(a hőhidak többletét is beleszámítva) HT’ = 0,254 W/m2K  

Használati melegvíz Melegítés központilag a fűtés kazánjával; központi elosztóvezetékek 
a fűtetlen pincében; visszakeringetés; közvetett melegítésű melegvíztároló 

Fűtés Központi kazán a fűtetlen részben (gázkazán vagy fapelletkazán közvetett 
hőleadással a fűtővíz felé) biomassza átmeneti tárolása a fűtetlen pincében 
(csak fapelletkazán esetén); központi elosztóvezetékek a fűtetlen pincében; 
felszálló vezetékek a falban; szabályozott keringetőszivattyú; szabályozás 
70/55 °C-ra; termosztátszelepek a fűtőtesteken (Xp = 2 K) 

Szellőzés Központi levegő hozzá- és elvezetés a fűtött területen, hővisszanyerés (80%) 
és egyenáramú ventilátor; levegőcserélés 0,4 h-1 

 



A fűtésről mind a négy esetben szivattyúval keringetett meleg vízzel 
átjárt fűtőtestek gondoskodnak, a használati melegvizet központilag me-
legítik és visszakeringetéses rendszerben jut el a vizes helyiségekbe. A 
járulékos szellőzőrendszer 80%-os hővisszanyerést tesz lehetővé, a 
ventilátorokat egyenáramú motor hajtja, ami jelenleg a legjobb hatás- 
fokú hajtásmód. A ház felületének átlagos hőátbocsátási tényezője 
k = 0,254 W/m2K, ez a hitelkonstrukció szempontjából megfelel, és jóval 
az energiatakarékossági rendelet határértéke alatt van. 

Amint az 1. ábra is szemlélteti, a számított elsődleges energiaigény 
gáztüzelés esetén a várakozásoknak megfelelően csökken, ha a 
hővisszanyeréses szellőzést is megvalósítják, a fapellet-tüzelés esetén 
viszont ugyanez a járulékos beruházás a számított elsődleges energia-
igény növekedését okozza. Hogyan lehetséges ez? Első ránézésre 
számítási hibára lehet gyanakodni, a részletesebb vizsgálat azonban 
megmutatja, hogy erről szó sincs: az eredmény helyes és megvannak a 
fizikai okai.  

Álljanak itt a konkrét számok először a logikusabbnak tűnő gázfűté-
ses esetre. A szellőzés bevetése a nagyfokú energiavissszanyerés miatt 
17,23 kWh/m2a javulást eredményez a termikus energiamérlegben. Ezt 
az energiamennyiséget a gázkazánnak kellene szolgáltatnia, ha nem 
lenne visszanyerés a szellőzés révén. A gázkazán hőfelhasználási muta-
tója eg = 1,08, evvel számolva 18,6 kWh/m2a megtakarítást okoz az el-
sődleges energiaigényben a szellőzés. A szellőzés ugyanakkor segéd-
energiát igényel a ventilátorok hajtására, ami még a kisfogyasztású 
egyenáramú hajtások esetén is 2,62 kWh/m2a energiaigényt jelent, ez 
csökkenti a megtakarítást. A német előírások szerint számolva tehát 

 

∆qp = –18,6*1,1 + 2,62*3 = –12,6 kWh/m2a 
 

éves megtakarítás adódik az elsődleges energiaigényben. 
A fapellet-tüzelés esetén is ugyanakkora, vagyis 17,23 kWh/m2a a 

szellőzés bevetése miatt megtakarítható termikus energiamennyiség. A 
fapelletet elégető kazánnak viszont jóval gyengébb a hőfelhasználási 
mutatója: eg = 1,38 – ezért a szellőzés révén elért energiamegtakarítás 
23,8 kWh/m2a a kazánra vonatkoztatva. A ventilátorok által igényelt se-
gédenergia nagysága ugyanakkora, a primér energia szorzótényezője 
viszont a fatüzelés esetén csak fp = 0,2 (lévén a fa megújuló energiafor-
rás), amivel a meglepő 

 
∆qp = –23,8*0,2 + 2,62*3 = +3,1 kWh/m2a  
 

 



fapellet-tüzelésű kazánnal 

szellőztetés nélkül 
elsődleges energiaigény: qp = 38 kWh/m2 

szellőztetéssel 
elsődleges energiaigény: qp = 41 kWh/m2 

  

gáztüzelésű kazánnal 

szellőztetés nélkül 
elsődleges energiaigény: qp = 112 kWh/m2 

szellőztetéssel 
elsődleges energiaigény: qp = 99,6 kWh/m2 

  

 
1. ábra A példában szereplő ház fapellet- és gáztüzeléssel, 

szellőztetéssel és anélkül 
 

érték adódik, vagyis az előírt számítási módszert alkalmazva fapellet tü-
zelése esetén az elsődleges energiaigény megnő. Másképp fogalmazva: 
a ventilátorok hajtására ténylegesen felhasználandó energianövekményt 
nem ellensúlyozza a hővisszanyerés, mert azzal a fatüzelés már eleve a 

 



környezetet alig terhelő csökkenése áll szemben. Amennyiben a beveze-
tőben említett módon a ház elsődleges energiaigénye eredetileg a hitel-
konstrukció határértékére volt optimalizálva, ez a viszonylag kis növeke-
dés is a következő, kevésbé kedvező hitelkategóriába való átcsúszást 
okozza. 

Általánosabban megfogalmazva (2. táblázat) a gondot az okozza, 
hogy miközben az energiatakarékossági rendelet viszonylag tág határo-
kat enged az éves elsődleges energiaigény és a hőátbocsátási tényező 
értékeire, a KfW kedvezményes hitelkonstrukcióinak műszaki előírásai 
ennél jóval szigorúbbak, és az előírt számítási módszert alkalmazva 
fapellet tüzelése esetén csak a szellőzés alkalmazása nélkül elégítette 
ki a vizsgált ház a 40 kWh/m2a elsődleges energiafelhasználású kategó-
ria követelményeit. Még rosszabb eredmények adódnának, ha a szel-
lőzés energiavisszanyerése csak 60% lenne, vagy a nagyobb energia-
igényű, de olcsóbb váltakozóáramú ventilátormotorokat alkalmazná az 
építtető.  

 
2. táblázat 

A különféle határértékek összehasonlítása 
 

 Qp elsődleges 
energiafelhasználás 

k hőátbocsátási tényező 

Energiatakarékossági rendelet 131 0,462 
KfW-40 kedvezményes hitelkonstrukció    40 0,254 

(kWh/m2a) 
(W/m2K) 

Tiszta vizet a pohárba 

Lehetne azt is mondani, hogy tiszta képet a fejekbe, legalábbis ami-
kor a tervező, illetve a hitelkonstrukció ügyében tanácsot adó szakértő a 
megfelelő érvelést alakítja ki. Az előírások szerint számított éves elsőd-
leges energiaigény megértése és megértetése ugyanis rendszerben való 
gondolkodást, a nagyobb energetikai és környezetvédelmi összefüggé-
sek ismeretét igényli. A 3. táblázatban bemutatott költségelemzés (ter-
mészetesen a németországi árak alapján) az alábbi következtetések le-
vonását teszi lehetővé: 

• Az elsődleges energiaigény nagysága nem fejezi ki az energia-
költségeket. A fatüzelés a kis fajlagos elsődleges energiaigény el-
lenére nagyobb energiaköltségeket jelent. Az eddigi számítások a 

 



folyamatos karbantartási költségeket nem tartalmazták, azokat is 
beszámítva a költségek közelítenek egymáshoz; 

• 

• 

A szellőztetőrendszer nem igazán gazdaságos befektetés. Az 
energiaköltségek csökkennek ugyan ennek révén, de csak kis 
mértékben, ugyanakkor fatüzelés esetén növeli a számított elsőd-
leges energiaigényt, ami komoly anyagi hátrányokkal járhat; 
Rendszerben kell gondolkodni. A szabályozás eléggé bonyolult 
Németországban, ezért már egy családi ház esetén is a szűk kör-
nyezeten túlterjedő, szinte globális összefüggéseket is figyelembe 
kell venni a döntéseknél (persze csak ha értve, tudatosan akar a 
tulajdonos dönteni).  

 
3. táblázat 

Energiaköltségek 
 

Hőforrás Szellőzés nélkül  Szellőzéssel 
Fatüzelésű kazán  

hőköltségek 
a segédenergia költségei 
összes energiaköltség 

 
    4,56 EUR/m2a 
    0,73 EUR/m2a 
741,00 EUR/a 

 
    3,69 EUR/m2a 
    1,10 EUR/m2a 
671,00 EUR/a 

Gáztüzelésű kazán  
hőköltségek 
a segédenergia költségei 
összes energiaköltség  

 
    4,11 EUR/m2a 
    0,50 EUR/m2a 
645,00 EUR/a 

 
    3,29 EUR/m2a 
    0,90 EUR/m2a 
587,00 EUR/a 

A számítások alapjai: az energiaárak az ASUE 

átlagértékek gáz és áram esetén. A fapellet ára 

földgáz: 0,044 EUR/kWh 
háztartási áram: 0,155 EUR/kWh 
fapellet: 0,038 EUR/kWh 
(187 EUR/ t és 4,9 MWh/t esetén) 

1003 előírásai szerint számított, ÁFÁ-t tartalmazó 

a C.A.R.M.E.N e.V. 2004 januári árlistája szerint.  

• 
• 
• 

 

Szempontok a tervezési, beruházási döntéseknél 

A vizsgálatok eredményei tanulságosak mind az építtetők, mind a 
velük kapcsolatba kerülő szakértők számára. A laikus számára szokat-
lan, nehezen megfogható, sőt nehezen megérthető fogalmak és számí-
tások jelentős anyagi különbségeket, rossz esetben komoly hátrányokat 
okozhatnak. Fontos hangsúlyozni, hogy az alternatív energiaforrások 
egyelőre drágábbak, de kisebb környezetkárosító hatásuk miatt a kör-
nyezettudatos építtetők számára még így is vonzó alternatívát jelenthet-

 



nek. Érdemes megfigyelni, hogy a fapellet mint tüzelőanyag fajlagosan 
ma már alig drágább, mint például a gáz. 

Az egyes energiatakarékossági beruházások eldöntésénél körülte-
kintően kell eljárni, és amint a korábbiakban bemutatott szellőzés példája 
is mutatja, a költségmegtakarítás helyett költségtöbblet is lehet az ered-
mény. Az ilyen esetekben is lehet megalapozott módon a megvalósítás 
mellett dönteni, csak nem gazdasági érvelés alapján, hanem egyéb elő-
nyöket figyelembe véve: higiénia, kényelem, az épület védelme stb.  

Az itt vázolt ellentmondásos eset és még számos hasonló oda ve-
zettek, hogy Németországban erősen vitatják az előírt kalkulációk alapját 
képező, gyakran hipotetikus alapon kialakított képleteket és azok egyes 
tényezőit. Sok szakértő szerint az elsődleges energiaigény, mint egyet-
len mérőszám, illetve döntési kritérium nem elegendő egy ilyen bonyolult 
és sok tényezővel összefüggő rendszernek a leírására, mint az energia-
takarékos és tartósan rendelkezésre álló energiaforrásokkal üzemeltetett 
emberi lakóhely. 

 
Összeállította: Kis Miklós 
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Kíváncsi Ön mások raktárára? 
 
 

 
 
 
Vagy ellátási láncára? Járműpark-irányítására? Ergonómiájára? Targoncáira? 
Beszállítói hálózatára? Azonosítási rendszerére? Információtechnológiájára? 
Állványrendszerére? Klaszterére? Csomagolására? Készletezési filozófiájára? 
Termelésirányítására? Konferenciáira? Kontrolingjára? Elosztó központjára? 
Logisztikai oktatására? Kiállításaira? Csomaglogisztikájára? Árukövetésére? 
Járattervezésére? L o g i s z t i k á j á r a ?  
 
 
Nyolcvan oldal logisztika – tudományos igényességgel.  

Azoknak, akik nem érik be egy magazinnal. 
 
 

BME OMIKK   LOGISZTIKA 
 
 

1/45-75-322 logisztika@info.omikk.bme.hu 

 


