
A beruházási projekt bemutatása

A tervezett energiahatékonysági beruházások két budapesti kerületben (Óbuda-Békásmegyer, Újpest)

és egy Budapest környéki városban (Szentendre) valósulnak meg. A fejlesztési terv elsősorban

épületenergetikai, valamint megújuló villamosenergia-termelésre vonatkozik, de tartalmaz műszaki

fejlesztéseket a szentendrei távhőszolgáltató rendszerében is.

1 Az energiahatékonysági fejlesztések és az energiamegtakarítás

ismertetése

1.1 Óbuda-Békásmegyer

Érintett: 58 lakóépület; 14 középület; a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

telephelyei

1.1.1 PV napelemek telepítése 48 lakóépület tetőjére

Az összes épület lapostetős. Iparági benchmark tapasztalat alapján a felmért teljes tetőfelület

~45%-kával megegyező hasznos napelem felület építhető be. A hasznos napelem fajlagos felület - 295

Wp/panel átlagos panelteljesítménnyel számolva – 5,5 m2/kWp. Ez alapján számolható a beépített PV

csúcsteljesítmény (kWp). A magyarországi éves, fajlagos napenergia hasznosítás ~1.100 kWh/kWp. Így

adódik ki a napelemekből egy évben megtermelt megújuló villamos energia mennyisége (MWh/év). A

megtermelt megújuló villamos energia hálózatról vételezett villamos energiát vált ki, így a működése

által keletkezett CO2 megtakarítás az elmaradt kibocsátással azonos. A CO2 alatt az

energiahatékonysági szakmai gyakorlatban valójában a CO2, a NOx, N2O és a CH4 együttesét értjük és a

kibocsátásokat átszámítva együttesen CO2ekvivalens-nek nevezzük. A villamos energia fajlagos

kibocsátása - a hazai energiahatékonysági számítási gyakorlatban1 elfogadottan - 0,3698 tonna

CO2elvivalens/MWh.

Az 1. táblázatban látható a 48 lakóépületre vonatkozó számítás.

1 „Energiahatékonysági számítási gyakorlat” alatt a 2015. évi LVII. tv. az energiahatékonyságról által előírt
energetikai auditokban, energetikai szakreferensi jelentésekben, az Energiahatékonysági Kötelezettségi
Rendszerben készített számításokban, auditjaiban alkalmazott és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal által elfogadott számítási eljárásokat, fajlagos értékeket értjük.
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1. táblázat

Összes tetőfelület: 60.861 m2

Összes PV felület: 27.387 m2

Összes PV teljesítmény: 4.980 kWp

Összes éves megtermelt megújuló villamos energia: 5.477 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 2.026 tonna CO2ekvivalens/év

1.1.2 PV napelemek telepítése 14 középület (iskola, óvoda, bölcsőde, egészségügyi

intézmény) tetőjére

Az összes épület lapostetős. A számítási módszer és paraméterek megegyeznek az előző fejezetben

(1.1.1) ismertetettel.

A 2. táblázatban látható a 14 középületre vonatkozó számítás.
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2. táblázat

Összes tetőfelület: 23.299 m2

Összes PV felület: 10.485 m2

Összes PV teljesítmény: 1.906 kWp

Összes éves megtermelt megújuló villamos energia: 2.097 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 775 tonna CO2ekvivalens/év

1.1.3 42 lakóépület energiahatékonysági célú komplex épületfizikai és épületgépészeti

felújítása

A 42 lakóépület jelenleg hőszigetelés nélküli, 5 illetve 11 szintes2, klasszikus lakótelepi, előre gyártott

elemekből épült ún. panelépület. Az épületfizikai felújítás után az épületeknek meg kell felelniük a

„7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról - A közel nulla

energiaigényű épületek követelményszintje”- nek3. A 42 épület mindegyike távhő ellátású, a tény

hőenergia felhasználása ismert. A felújításból származó hőenergia igény csökkenés számításánál

figyelembe vettük már felújított épületek tény adatait (felújítás előtt és után), valamint figyelembe

vettük a követelmény értékeket is. Többszintes, többlakásos épületekről lévén szó, szükséges a belső
fűtési és használati melegvíz (HMV) rendszer hidraulikai felújítása is, mert annak elavultsága

csökkenti4 az energiahatékonyság teljesértékű megvalósulását. Az előbbiek figyelembe vételével

átlagosan a fűtési célú hőenergia igény 50%-kal, a HMV hőenergia igény 6%-kal csökkenthető a

komplex felújítás hatására olyan panel épületeknél, ahol nem történt épületfizikai felújítás.

4 Ha a szekunder fűtési rendszerben a keringő víz eloszlása nem az igényeknek megfelelő, valamint a strangokon
és a lakásokban nem lehet szabályozni, az érdekeltség nincs megteremtve, a felhasználók „ablaknyitogatással”
szabályoznak.

3 Az 58 lakóépületből csak azoknál tervezünk komplex épületenergetikai felújítást ahol ilyen beavatkozás még
egyáltalán nem történt, függetlenül attól, hogy a korábbi felújítás megfelel-e a követelményeknek.

2 Az 5 szintes épületek lakóföldszintből és 4 emeletből állnak, a 11 szintesek lehetnek 11 lakószintesek (fszt. + 10
emelet), de vannak árkád-üzletek + 10 lakóemeletesek is.
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A 4. táblázatban látható a 42 lakóépület hőigénye fűtés-HMV-összes bontásban GJ5-ban és MWh-ban

(2021. évi tény adatok, melyeket átlagosnak tekinthetünk).

4. táblázat

Összes fűtési hőigény, ƩQf = 42.541 MWh/év

Összes HMV hőigény, ƩQhmv= 19.023 MWh/év

Összes, együttes hőigény, ƩQsum= 61.563 MWh/év

Az 5. táblázatban mutatjuk be a komplex épületenergetikai felújítás hatását a 42 lakóépületre.

5 Magyarországon a hőenergia mérése GJ-ban történik, a számításoknál viszont a nemzetközi gyakorlatban
alkalmazott MWh-t használjuk.
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5. táblázat

Összes, együttes hőigény a felújítás után, ƩQsum= 39.152 MWh/év

Összes, együttes hőigény csökkenés, ƩΔQsum= 22.411 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 5.743 tonna CO2ekvivalens/év

A CO2ekvivalens/év kibocsátás csökkenést a következők szerint számoltuk. Az óbuda-békásmegyer

hőkörzetben a távhő primerenergia átalakítási tényezője 1,0856, a primer energia ebben a

6 A „primerenergia átalakítási tényező”, mely a nemzetközi fogalom szerint a „Primer Energy Factor”-nak felel
meg, hivatalosan közzétett adat, mely azt mutatja, hogy a felhasználónál igénybe vett hőenergia mennyi fosszilis
primer energiát tartalmaz, figyelembe véve  a hálózati hőveszteséget is.
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hőkörzetben gyakorlatilag a földgáz, a földgáz fajlagos CO2ekvivalens értéke pedig (a villamos energia

kibocsátásánál bemutatott elvek alapján) 0,0656 tonna CO2ekvivalens/GJ.

1.1.4 Hőszivattyú & távhő bivalens működés távhőszolgáltatás helyett 48 lakóépületben

48 lakóépületben a meglévő távhőszolgáltatás helyett bivalens működés kialakítása levegő/víz

hőszivattyúk telepítésével, melyek együttműködnek a távhő ellátással: az alapterhelést és a HMV

termelést a hőszivattyú biztosítja, a csúcsterheléseket a távhő biztosítja. A bivalens működéskor az

épület hőigénye három forrásból lesz kielégítve: a hőszivattyú által a levegőből vett, megújuló

energiával, a csúcsigényeket kielégítő távhő energiával és a hőszivattyú hajtására szolgáló, a

hálózatról vett villamos energiával. A korábbi távhő energia egy része tehát „átalakul” megújulóvá és

villamos energiává. A távhőszolgáltatótól kapott üzemeltetési információk alapján a belső fűtési

rendszer előremenő hőfoka -13°C-os külső hőmérsékletnél ~70°C, +12°C-os külső hőmérsékletnél

~38°C. Az energiahatékonysági beavatkozások sorrendjében először az épületfizikai felújítást kell

elvégezni. Egy épületfizikailag már felújított épületben a belső fűtési rendszer előremenő
hőmérséklete csúcsban alacsonyabb lehet. A hőszivattyú hatékony működése érdekében 45°C

előremenő hőmérsékletnél magasabb igény esetén (kivéve a HMV termelést) a távhő „rásegít”. A

hőteljesítmény igény lefutási görbéből – ezekkel a paraméterekkel számolva - a teljes éves hőigény

kielégítésének megoszlása a hőszivattyú és a távhő között 80/20%. Mindezt figyelembe véve a

hőszivattyúk átlagos szezonális jósági fokát SCOP = 3,7-re vettük.

A CO2ekvivalens/év kibocsátás csökkenés a hőszivattyú által kiváltott távhőszolgáltatás elmaradt

kibocsátásából származik, figyelembe véve a hajtási energiához szükséges villamos energia többlet

kibocsátását. A távhő és villamos energia kibocsátásának számítása az előzőekben ismertetett módon

történt.

A 6. táblázatban látható a bivalens működés számítási eredménye a 48 lakóépület esetében.
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6. táblázat

Összes, együttes hőigény a beavatkozás előtt: 44.112 MWh/év

Összes hajtási villamos energia: 9.538 MWh/év

Összes megújuló energia: 25.752 MWh/év

Összes távhő energia: 8.822 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 5.515 tonna CO2ekvivalens/év

1.1.5 PV naperőmű létesítése I.

A Fővárosi Vízművek Zrt. telephelyén földre-telepített PV naperőmű létesítése. A földre telepített

naperőművek fajlagos terület igénye iparági benchmark adatok alapján ~15 m2/kW. A beépített PV

csúcsteljesítmény (kWp) az adott területen (1,5 ha) 1 MWp. A magyarországi éves, fajlagos napenergia

hasznosítás ~1.100 kWh/kWp. Így adódik ki a napelemekből egy évben megtermelt megújuló villamos

energia mennyisége (MWh/év). A megújuló termelés által kiváltott villamos energia kibocsátásának (a

megtakarításnak) számítása az előzőekben ismertetett módon történt.
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PV teljesítmény: 1.000 kWp

Éves megtermelt megújuló villamos energia: 1.100 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 407 tonna CO2ekvivalens/év

1.1.6 PV naperőmű létesítése II.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. telephelyén földre-telepített PV naperőmű létesítése. A földre

telepített naperőművek fajlagos terület igénye iparági benchmark adatok alapján ~15 m2/kW. A

beépített PV csúcsteljesítmény (kWp) az adott területen (~5.000 m2) 333 kWp. A magyarországi éves,

fajlagos napenergia hasznosítás ~1.100 kWh/kWp. Így adódik ki a napelemekből egy évben

megtermelt megújuló villamos energia mennyisége (MWh/év). A megújuló termelés által kiváltott

villamos energia kibocsátásának (a megtakarításnak) számítása az előzőekben ismertetett módon

történt.

PV teljesítmény: 333 kWp

Éves megtermelt megújuló villamos energia: 367 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 136 tonna CO2ekvivalens/év

Az óbuda-békásmegyeri táblázatokból látható, hogy az előbbiekben ismertetett energiahatékonysági

beavatkozások közül egy-egy épületben többféle felújítás típus is megvalósul a következők szerint.

● 14 középületnél csak PV telepítés valósulna meg,

● 32 lakóépületnél mindhárom (napelem telepítés, épületfelújítás, bivalens fűtés) fejlesztési

típus megvalósulna,

● 16 lakóépületnél épületfelújítás nem történne (csak napelem telepítés, bivalens fűtés),

● 10 épületnél csak épületfelújítás történne.
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1.2 Újpest

Érintett: 29 iskola, óvoda, bölcsőde, szociális épület; 12 kereskedelmi, piac, egészségügyi épület; 68

lakóépület

1.2.1 PV napelemek telepítése 447 lakóépület tetőjére

Az összes épület lapostetős. A számítási módszer és paraméterek megegyeznek a korábban (1.1.1

fejezet) bemutatottal.

A 7. táblázatban látható a 44 lakóépületre vonatkozó számítás.

7. táblázat

Összes tetőfelület: 46.113 m2

Összes PV felület: 20.751 m2

Összes PV teljesítmény: 3.773 kWp

Összes éves megtermelt megújuló villamos energia: 4.150 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 1.535 tonna CO2ekvivalens/év

7 A 44-ből négy épület gyakorlatilag egy blokk négy címen, az energiafelhasználási adatuk külön van, de a tető
egyben, így a napelem telepítés közösen van tervezve, vagyis így 41 tetőn telepítünk PV kiserőművet.
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1.2.2 PV napelemek telepítése 29 középület (iskola, óvoda, bölcsőde) tetőjére

Négy épület kivételével az épületek lapostetősek, két épületnél a tetőkialakítás vegyes. A lapostetős

épületeknél a számítási módszer és paraméterek azonosak az 1.1.1 fejezetben leírtakkal. A ferde tetős

épületeknél a PV felület kiszámításához a vízszintes tetőfelület felét vettük, 30°-os dőlésszöggel

korrigálva, majd a 45%-os beépíthetőségi paraméterrel csökkentve. Az egyéb számítási feltételek,

fajlagosok a korábbiakkal megegyezőek.

A 8. táblázatban látható a 29 középületre (iskola, óvoda, bölcsőde) vonatkozó számítás.

8. táblázat

Összes tetőfelület: 43.714 m2

Összes PV felület: 18.426 m2

Összes PV teljesítmény: 3.350 kWp

Összes éves megtermelt megújuló villamos energia: 3.685 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 1.363 tonna CO2ekvivalens/év

1.2.3 PV napelemek telepítése 12 középület (kereskedelmi, piac, egészségügyi intézmény)

tetőjére

Az összes épület lapostetős, a számítási módszer és paraméterek azonosak az 1.1.1 fejezetben

leírtakkal, kivéve az Újpesti Piac és Rendezvényközpont épületét. Itt a teljes szabad tetőfelülettel

számoltunk, de 15 m2/kW fajlagossal (a földre telepített naperőművekhez hasonlóan), valamint a

főtéren lévő parkolóra is terveztünk napelemes parkolókat. Az épületre 245 kWp, a parkolóba 185

kWp telepíthető.
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A 9. táblázatban látható a 12 középületre (kereskedelmi, piac, egészségügyi intézmény) vonatkozó

számítás.

9. táblázat

Összes tetőfelület (a Piac nélkül): 9.098 m2

Összes PV felület (a Piac nélkül): 3.840 m2

Összes PV teljesítmény: 1.128 kWp

Összes éves megtermelt megújuló villamos energia: 1.241 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 459 tonna CO2ekvivalens/év

1.2.4 52 lakóépület energiahatékonysági célú komplex épületfizikai és épületgépészeti

felújítása

Az 52 lakóépület jelenleg hőszigetelés nélküli, 3-tól 11 szintesig8, többnyire klasszikus lakótelepi, előre

gyártott elemekből épült ún. panelépület, de vannak köztük a 80-as években épült korszerűbb

technológiával épült épületek is, valamint 6 épület régi építésű sorház, viszont azok sem

hőszigeteltek. A számítási módszer egyébként azonos az 1.1.3. pontban leírtakkal. Vagyis, az

épületfizikai felújítás után az épületeknek meg kell felelniük a „7/2006. (V.24.) TNM rendelet az

épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról - A közel nulla energiaigényű épületek

követelményszintje”- nek9. 46 épület távhő ellátású, a tény hőenergia felhasználása ismert. 6 épület (a

sorházak gázfűtésűek), azok hőigénye becsléssel lett megállapítva.

A felújításból származó hőenergia igény csökkenés számításánál figyelembe vettük már felújított

épületek tény adatait (felújítás előtt és után), valamint figyelembe vettük a követelmény értékeket is.

Többszintes, többlakásos épületekről lévén szó, szükséges a belső fűtési és használati melegvíz (HMV)

rendszer hidraulikai felújítása is, mert annak elavultsága csökkenti10 az energiahatékonyság

teljesértékű megvalósulását. Az előbbiek figyelembevételével átlagosan a fűtési célú hőenergia igény

50%-kal, a sorházaknál 40%-kal, a HMV hőenergia igény 6%-kal csökkenthető a komplex felújítás

10 Ha a szekunder fűtési rendszerben a keringő víz eloszlása nem az igényeknek megfelelő, valamint a
strangokon és a lakásokban nem lehet szabályozni, az érdekeltség nincs megteremtve, a felhasználók
„ablaknyitogatással” szabályoznak.

9 A 68 lakóépületből csak azoknál tervezünk komplex épületenergetikai felújítást ahol ilyen beavatkozás még
egyáltalán nem történt, függetlenül attól, hogy a korábbi felújítás megfelel-e a követelményeknek.

8 Vannak 3, 4 szintesek, 4-5 szintesek, földszint + 10 lakóemeletes, 11 lakószintes, de van vegyes F+8 és 10
lakószintes épület is.

11



hatására olyan épületeknél, ahol nem történt épületfizikai felújítás. A gázfűtésű sorházaknál nem

számoltunk HMV hőigény megtakarítással.

A 10. táblázatban látható az 52 lakóépület hőigénye fűtés-HMV-összes bontásban GJ-ban és

MWh-ban (2020 vagy 2021. évi tény adatok, melyeket átlagosnak tekinthetünk), a becsült

földgázfelhasználás csak MWh-ban szerepel.

10. táblázat

Összes fűtési hőigény, ƩQf = 52.693 MWh/év

Összes HMV hőigény, ƩQhmv= 23.621 MWh/év

Összes, együttes hőigény, ƩQsum= 76.314 MWh/év

A 11. táblázatban mutatjuk be a komplex épületenergetikai felújítás hatását az 52 lakóépületre.
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11. táblázat

Összes, együttes hőigény a felújítás után, ƩQsum= 48.664 MWh/év

Összes, együttes hőigény csökkenés, ƩΔQsum= 27.650 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 4.963 tonna CO2ekvivalens/év

A CO2ekvivalens/év kibocsátás csökkenést a következők szerint számoltuk. Az újpesti hőkörzetben a távhő
primerenergia átalakítási tényezője 0,75511, a primer energiát földgáznak tekintjük, a földgáz fajlagos

CO2ekvivalens értéke pedig (a villamos energia kibocsátásánál bemutatott elvek alapján) 0,0656 tonna

CO2ekvivalens/GJ.

11 A „primerenergia átalakítási tényező”, mely a nemzetközi fogalom szerint a „Primer Energy Factor”-nak felel
meg, hivatalosan közzétett adat, mely azt mutatja, hogy a felhasználónál igénybe vett hőenergia mennyi fosszilis
primer energiát tartalmaz, figyelembe véve  a hálózati hőveszteséget is.
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1.2.5 Hőszivattyús ellátás gázenergia ellátás helyett lakóépületben

17 lakóépületnél a jelenlegi földgáz ellátás helyett levegő/víz hőszivattyús fűtési ellátás kialakítását

tervezzük. Monovalens működés lesz, tehát a teljes hőigényt (fűtés és HMV) a hőszivattyú látja el. A

monovalens működéskor az épület hőigénye két forrásból lesz kielégítve: a hőszivattyú által a

levegőből vett megújuló energiával és a hőszivattyú hajtására szolgáló, a hálózatról vett villamos

energiával. A korábbi gázenergia tehát teljesen „átalakul” megújulóvá és villamos energiává.

Az energiahatékonysági beavatkozások sorrendjében először az épületfizikai felújítást kell elvégezni.

Egy épületfizikailag már felújított épületben a belső fűtési rendszer előremenő hőmérséklete

csúcsban alacsonyabb lehet. Mivel a csúcsigényeket (téli leghidegebb napok) is a hőszivattyúnak kell

ellátni az átlagos szezonális jósági fokát – alacsony értékre - SCOP = 3,2-re vettük.

A CO2ekvivalens/év kibocsátás csökkenés a hőszivattyú által kiváltott gázfelhasználás elmaradt

kibocsátásából származik, figyelembe véve a hajtási energiához szükséges villamos energia többlet

kibocsátását. A földgáz és a villamos energia kibocsátásának számítása az előzőekben ismertetett

módon történt.

A 12. táblázatban látható a hőszivattyús működés számítási eredménye a 17 lakóépület esetében.

12. táblázat

Összes, együttes hőigény a beavatkozás előtt: 4.641 MWh/év

Összes hajtási villamos energia: 1.450 MWh/év

Összes megújuló energia: 3.191 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 661 tonna CO2ekvivalens/év

Az újpesti táblázatokból látható, hogy az előbbiekben ismertetett energiahatékonysági

beavatkozások közül egy-egy épületben többféle felújítás típus is megvalósul a következők szerint.

● Egyetlen épületnél sem valósulna meg mindhárom (napelem telepítés, épületfelújítás,

gáz/hőszivattyú váltás) fejlesztési típus.

● Napelem telepítés és gáz/hőszivattyú váltás 4 óvodánál, 1 kereskedelmi épületnél és 6

lakóépületnél történne.

● Napelem telepítés és épületfelújítás 33 lakóépületnél történne.

● Épületfelújítás és gáz/hőszivattyú váltás 6 lakóépületnél valósulna meg.
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1.3 Szentendre

Érintett: a szentendrei távhőszolgáltató VSZN Zrt. távhőrendszere és a telephelye melléképületei;

Szentendre külterületén az önkormányzat tulajdonában lévő szabad terület.

1.3.1 A szentendrei távhőrendszer fűtőművében kazáncsere I.

Szentendrén, a püspökmajor lakótelepet, a VSZN Zrt. fűtőműve látja el távfűtéssel és használati

melegvízzel. A felhasználók száma 1.435, mely tartalmaz lakossági felhasználókat, intézményeket és

egy uszodát is. Az éves gázfelhasználás, átlagos évben 19,5 GWh/év. A téli üzemet 2 db 4,6 MW-os és

1 db 8,1 MW-os kazánnal biztosítják. A nyári üzemet egy 4,6 MW-os kazán biztosítja, azonban a

minimális 50%-os szint helyett maximum 20-30%-os teljesítménnyel üzemel, óránkénti ki-be

kapcsolás mellett, mely a rendszer folyamatos „rángatását” okozza. Ez az üzem a kazán élettartamát

rendkívül megrövidíti. Nyári üzemben így a kazán alacsony teljesítményen és folyamatos ki-be

kapcsolás mellett, rendkívül rossz hatásfokon üzemel. Több szempontból is energiahatékony lenne

egy 1,2 MW méretű, kaszkád rendszerű iker kazán telepítése, mellyel a hőigényeket a kívánt

mértékben ideálisabb hatásfok mellett tudnák kielégíteni.

A számítás a 14. táblázatban látható.

14. táblázat

A megtakarítás a jelentős hatásfokjavulásból adódik (75%-ról 98%-ra) és földgáz energiában

jelentkezik. A földgáznál egységnyi mennyiségre kétféle energiatartalom értelmezhető: a fűtőértékre

vetített és az égéshőre vetített. Az égéshőt hasznosítani csak a kondenzációs kazánok tudják. A

jelenlegi nemzetközi gyakorlatban a földgáz energiatartalmát MWh-ban és égéshőre vetítve

értelmezik és alkalmazzák12, így ez utóbbi használjuk mi is.

Energiamegtakarítás: 488 MWh/év (gázenergia égéshőre számolva)

Éves kibocsátás csökkenés: 104 tonna CO2ekvivalens/év

12 Magyarországon a m3-ben megmért földgáz mennyiséget fűtőértékkel számolják át mikor MJ, vagy GJ-ban van
megadva az energiatartalom, mikor kWh-ban, vagy MWh-ban akkor égéshőre van értelmezve.
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1.3.2 A szentendrei távhőrendszer fűtőművében kazáncsere II.

Szentendrén, a püspökmajor lakótelepet, a VSZN Zrt. fűtőműve látja el távfűtéssel és használati

melegvízzel. A felhasználók száma 1.435, mely tartalmaz lakossági felhasználókat, intézményeket és

egy uszodát is. Az éves gázfelhasználás, átlagos évben 19,5 GWh/év. A téli üzemet 2 db 4,6 MW-os és

1 db 8,1 MW-os kazánnal biztosítják. A meglévő 4,6 MW kazánok 40 évesek, már két alkalommal

teljes füstcső cserét kellett végrehajtani rajtuk, mindamellett, hogy a homlokfal továbbra is

vékonyodik. A műszaki állapotán kívül a hatásfoka sem felel meg a mai kor igényeinek. A hőigény

évről évre csökken, a téli időszakban, így néha még a 4,6 MW teljesítmény is akár kétszerese a

tényleges igénynek. Ennek kapcsán javasolt 2 db 4,6 MW kazánt kicserélni 4 db kaszkád rendszerben

kötött, alapvetően kisebb, 2,5 MW-os teljesítményű kazánra. A tervezett kazánok összteljesítménye

nagyjából megegyezne a jelenleg beépített méretekkel, de kisebb tehetetlenséggel és

szabályozhatóbban működne. Így lehetővé tenné a hatékonyabb tüzelést, jobban igazodna a

felhasználói igényekhez, jelentős károsanyag kibocsátás csökkenés és hatásfok növekedés mellett.

A számítás a 15. táblázatban látható.

15. táblázat

Energiamegtakarítás: 864 MWh/év (gázenergia égéshőre számolva)

Éves kibocsátás csökkenés: 184 tonna CO2ekvivalens/év

1.3.3 A szentendrei távhőszolgáltató rendszer jelenlegi 4 csöves hálózatának és így a

központi HMV termelés megszűntetése

A szentendrei távhőhálózat 4 csöves rendszerű, amely azt jelenti, hogy a használati melegvíz készítése

nem az épületekben lévő hőközpontokban, hanem központilag a fűtőműben történik, és külön

vezetékhálózaton szállítják el az épületekhez. A végpontokról cirkulációs vezeték jön vissza a

fűtőműbe. A távhővezetékek a felszín alatt, beton védőcsatornában vannak elhelyezve,

hagyományos ásványgyapot hőszigeteléssel és bőrlemez vagy alulemez burkolattal vannak ellátva. A

fűtőműből 3 távvezeték ágon (ún. I-II-III. ütem) jut el a hőenergia az épületekhez. Az összes vezeték

hossz, 4 csöves rendszerre, 3,3 km nyomvonal.

A primer fűtési távhőhálózaton a hőveszteség nem különleges magas ~10%, ami megfelel a hasonló

hazai távhőrendszerekben szokásos mértéknek. A HMV-hálózat hővesztesége viszont jelentős, a HMV

ellátás céljára termelt hőmennyiségnek ~34%-a, ezzel együtt a négy vezeték hővesztesége a termelt

hőmennyiségnek ~15%-ára rúg. A központi HMV termelés megszüntetése, a vezetékhálózat

komplett cseréjével új, 2 csöves ellátó rendszer kialakítása, a HMV termelés „kihelyezése” az

épületekben lévő (átalakítandó) hőközpontokba, vagyis a jelenlegi HMV, ill. cirkulációs vezetékek
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megszüntetése számottevő hatásfokjavulást okozna a teljes rendszeren. A energiahatékonyság

növelésén túl a fűtési hálózat cseréje műszakilag és az üzembiztonság szempontjából is indokolt

A számítás a 16. táblázatban látható.

16. táblázat

Energiamegtakarítás: 1.081 MWh/év (gázenergia égéshőre számolva)

Éves kibocsátás csökkenés: 230 tonna CO2ekvivalens/év

1.3.4 PV napelem telepítése tetőre

A VSZN Zrt. központi telephelyén 3 melléképület tetőjére egyenként 50 kWp teljesítményű PV

napelem telepítése tervezett. A számítási módszer és paraméterek megegyeznek az 1.1.1 fejezetben

ismertetettel.

Összes PV teljesítmény: 150 kWp

Összes éves megtermelt megújuló villamos energia: 165 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 61 tonna CO2ekvivalens/év

1.3.5 PV naperőmű létesítése

A szentendre külterületén lévő (0272/39 hrsz-ú), rekultivált KÉKI-I. hulladéklerakó területén egy 1

MWp teljesítményű földre-telepített PV naperőmű létesítése. A földre telepített naperőművek

fajlagos terület igénye iparági benchmark adatok alapján ~15 m2/kW. A beépített PV

csúcsteljesítmény (kWp) az adott területen (1,5 ha) 1 MWp. A magyarországi éves, fajlagos

napenergia hasznosítás ~1.100 kWh/kWp. Így adódik ki a napelemekből egy évben megtermelt

megújuló villamos energia mennyisége (MWh/év). A megújuló termelés által kiváltott villamos

energia kibocsátásának (a megtakarításnak) számítása az előzőekben ismertetett módon történt.

PV teljesítmény: 1.000 kWp

Éves megtermelt megújuló villamos energia: 1.100 MWh/év

Összes éves kibocsátás csökkenés: 407 tonna CO2ekvivalens/év
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1.4 Az energiahatékonysági fejlesztések és az energiamegtakarítás összesítése

17. táblázat
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2 A beruházások gazdaságossága

2.1 Óbuda-Békásmegyer

2.1.1 PV napelemek telepítése 48 lakóépület tetőjére

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.1.1 pontban került bemutatásra.

Az épület tetőre szerelt PV napelemek fajlagos beruházási költsége az elmúlt időszakban jelentősen

csökkent, de jelenleg vannak ellenható tényezők is, mint például az acél árának jelentős emelkedése,

ami a napelemek tartószerkezetének árát, így a telepítés költségét emeli. Benchmark piaci

információk alapján a 400.000 nettó Ft/kWp-os fajlagos beruházási költséget tekintjük átlagos, reális

értéknek jelenleg. A számításnál ezt vettük figyelembe, beruházási támogatással nem számoltunk.

A jelenlegi hazai szabályozás maximum 50 kVA erőművi névleges teljesítőképességben határozta meg

a háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fogalmát, amely számára lehetőség az éves szaldós elszámolás.

A szaldós elszámolás a felhasználó-termelő számára kedvező megoldás, mert a termelés és fogyasztás

időbeli eltérése miatti tárolási igényt a hálózat biztosítja, ráadásul ingyen. A tervezett többlakásos

lakóépületek tetejére elhelyezendő PV napelemek egyrészt meghaladják a teljesítmény korlátot, így

HMKE-nek nem tekinthetők, másrészt a társasházakban a villamos energia mérése lakásonként

történik, így szaldós elszámolás csak az épület közös felhasználására vonatkozhatna, ami a teljes

felhasználáshoz képest nem jelentős. 2024-től megszűnik a szaldós elszámolás (EU-s kötelezettség), új

szabályozás tervezet még nincs. A felhasználás lakásonkénti mérése versus közös

villamosenergia-termelés a tetőn lévő napelem parkból elszámolás-technikailag, de főleg a

szabályozás hiányában, nem megoldott, így az önfogyasztás sem biztosított.

A többlakásos épületek tetejére elhelyezett PV napelemekben megtermelt villamos energiából

származó jövedelmet kétféle módon számoltuk:

● 1. verzió: A társasházak energiaközösséget (részletes jogi szabályozás még hiányzik)

létrehozva eladják a villamos energiát a piacon, a saját felhasználásukat megvásárolják, a két

esemény egymástól független. A piaci áron eladott villamos energia (bruttóban számolva)

adja az „energia költség megtakarítást”, abból levonva a karbantartási költséget13 kapjuk meg

az „eredő megtakarítást”.

● 2. verzió: Feltételezve egy olyan új szabályozást, elszámolást, mely lehetővé teszi a PV

napelemben megtermelt villamos energia egy részének14 saját felhasználását, valamint

feltételezve, hogy a hálózatról vételezett villamos energia vásárlása nem rezsicsökkentett,

hanem annál magasabb áron történik. Itt az „energia költség megtakarítás” a saját

felhasználás erejéig (37%) a nem megvásárolt villamos energia költsége és az eladott

mennyiség (63%) utáni bevétel.

A 18. táblázatban látható az 1. verzió szerinti számítás és a 19. táblázatban a 2. verzió szerinti

számítás.

14 Szaldós elszámolás, vagy energiatárolók beépítésének hiányában a termelés-felhasználás időbeli eltérése
miatt, a megtermelt villamos energiának csak egy részét lehetséges önfogyasztásra használni.

13 A hazai gyakorlat szerint a tetőre szerelt PV napelemek éves karbantartása elmarad, ennek ellenére
számoltunk ilyen jellegű költséggel.
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18. táblázat

Összes beruházási költség: 2.529.604 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 164.867 bruttó EFt/év

Összes karbantartási költség: 8.118 bruttó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 156.749 bruttó EFt/év

Lineáris megtérülés: 16,14 év
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19. táblázat

Összes beruházási költség: 2.529.604 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 212.998 bruttó EFt/év

Összes karbantartási költség: 8.118 bruttó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 204.880 bruttó EFt/év

Lineáris megtérülés: 12,34 év
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2.1.2 PV napelemek telepítése 14 középület (iskola, óvoda, bölcsőde, egészségügyi

intézmény) tetőjére

A számítási elvek, paraméterek és megfontolások megegyeznek a 2.1.1 pontban leírtakkal, kivéve,

hogy a 2. verziónál a hálózatról vételezett villamos energia díja magasabb, mint a lakossági, piaci áron

van számolva, így a megtakarítás fajlagosan nagyobb.

A 20. táblázatban látható az 1. verzió szerinti számítás és a 21. táblázatban a 2. verzió szerinti

számítás.

20. táblázat

Összes beruházási költség: 968.391 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 63.115 bruttó EFt/év

Összes karbantartási költség: 3.108 bruttó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 60.007 bruttó EFt/év

Lineáris megtérülés: 16,14 év

21. táblázat

Összes beruházási költség: 968.391 bruttó EFt
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Összes energiaköltség megtakarítás: 111.722 bruttó EFt/év

Összes karbantartási költség: 3.108 bruttó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 108.614 bruttó EFt/év

Lineáris megtérülés: 8,92 év

2.1.3 42 lakóépület energiahatékonysági célú komplex épületfizikai és épületgépészeti

felújítása

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.1.3 pontban került bemutatásra. A beruházási

költség iparági benchmark adatok alapján lett becsülve, az energiaköltség megtakarítást a jelenlegi

rezsicsökkentett távhődíjjal vettük figyelembe a hőigény csökkenésnek megfelelően. Karbantartási

költség az épületfizikai felújításnál nem értelmezhető, a gépészeti felújítás után a jelenlegi

karbantartási költség csökken.

A számítás a 22. táblázatban látható.
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22. táblázat

Összes beruházási költség: 14.960.000 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 209.448 bruttó EFt

Lineáris megtérülési idő: 70 év

2.1.4 Hőszivattyú & távhő bivalens működés távhőszolgáltatás helyett 48 lakóépületben

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.1.4 pontban került bemutatásra. A beruházási

költség iparági benchmark adatok alapján lett becsülve, az energiaköltség megtakarítást a jelenlegi

rezsicsökkentett távhődíjjal, amelynek Áfa-ja 5%, a hajtási energia villamos energia díját a

hőszivattyúkra alkalmazható ún. „H” tarifával számoltuk, amelynek Áfa-ja viszont 27%. A „H” tarifa

csak október 15. és április 15. között érhető el, a többi időszakot normál tarifával számoltuk.

A számítást a 23. táblázatban mutatjuk be.

Látható, hogy bár jelentős megújuló energia és így CO2equivalens megtakarítás keletkezik, ezzel a

megoldással az eredő költségmegtakarítás a beruházáshoz képest nem jelentős, így a megtérülési idő
hosszú. Ennek fő oka, hogy lakóépületről lévén szó bruttóban számolunk, és míg a hőszivattyú hajtási

energiájának Áfája 27%, addig a 11 éve változatlan, rezsicsökkentett távhő hődíja csak 5%.
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23. táblázat

Összes beruházási költség: 3.236.861 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 92.269 bruttó EFt

Összes karbantartási költség: 9.600 bruttó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 82.669 bruttó EFt/év

Lineáris megtérülési idő: 39,2 év
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2.1.5 PV naperőmű létesítése I.

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.1.5 pontban került bemutatásra.

A beruházási költség iparági benchmark adattal lett számolva. A piaci áron eladott villamos energia

(nettóban számolva) adja az „energia költség megtakarítást”, abból levonva a karbantartási költséget

kapjuk meg az „eredő megtakarítást”. A karbantartási költség szintén iparági benchmark adattal lett

kalkulálva, amely magasabb, mint az épület tetőre telepített PV napelem parké.

Összes beruházási költség: 237.000 nettó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 26.070 nettó EFt/év

Összes karbantartási költség: 2.568 nettó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 23.503 nettó EFt/év

Lineáris megtérülés: 10 év

2.1.6 PV naperőmű létesítése II.

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.1.6 pontban került bemutatásra.

A beruházási költség iparági benchmark adattal lett számolva. A piaci áron eladott villamos energia

(nettóban számolva) adja az „energia költség megtakarítást”, abból levonva a karbantartási költséget

kapjuk meg az „eredő megtakarítást”. A karbantartási költség szintén iparági benchmark adattal lett

kalkulálva, amely magasabb, mint az épület tetőre telepített PV napelem parké.

Összes beruházási költség: 79.000 nettó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 8.690 nettó EFt/év

Összes karbantartási költség: 856 nettó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 7.834 nettó EFt/év

Lineáris megtérülés: 10 év

2.2 Újpest

2.2.1 PV napelemek telepítése 44 lakóépület tetőjére

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.2.1 pontban került bemutatásra. A számítási

módszer és a paraméterek a 2.1.1 pontban leírtakkal megegyező.

A 24. táblázatban látható az 1. verzió szerinti számítás és a 25. táblázatban a 2. verzió szerinti

számítás.
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24. táblázat

Összes beruházási költség: 1.916.614 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 124.915 bruttó EFt/év

Összes karbantartási költség: 6.151 bruttó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 118.764 bruttó EFt/év

Lineáris megtérülés: 16,14 év

27



25. táblázat

Összes beruházási költség: 1.916.614 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 161.383 bruttó EFt/év

Összes karbantartási költség: 6.151 bruttó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 155.232 bruttó EFt/év

Lineáris megtérülés: 12,34 év

2.2.2 PV napelemek telepítése 29 középület (iskola, óvoda, bölcsőde) tetőjére

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.2.2 pontban került bemutatásra. A számítási

módszer és a paraméterek a 2.1.2 pontban leírtakkal megegyező.

A 26. táblázatban látható az 1. verzió szerinti számítás és a 27. táblázatban a 2. verzió szerinti

számítás.
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26. táblázat

Összes beruházási költség: 1.701.908 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 110.922 bruttó EFt/év

Összes karbantartási költség: 5.462 bruttó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 105.460 bruttó EFt/év

Lineáris megtérülés: 16,14 év

27. táblázat
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Összes beruházási költség: 1.701.908 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 196.346 bruttó EFt/év

Összes karbantartási költség: 5.462 bruttó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 190.884 bruttó EFt/év

Lineáris megtérülés: 8,92 év

2.2.3 PV napelemek telepítése 12 középület (kereskedelmi, piac, egészségügyi intézmény)

tetőjére

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.2.3 pontban került bemutatásra. A számítási

módszer és a paraméterek a 2.1.2 pontban leírtakkal megegyező.

A 28. táblázatban látható az 1. verzió szerinti számítás és a 29. táblázatban a 2. verzió szerinti

számítás.

28. táblázat

Összes beruházási költség: 573.085 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 37.351 bruttó EFt/év

Összes karbantartási költség: 1.839 bruttó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 35.512 bruttó EFt/év

Lineáris megtérülés: 16,14 év

29. táblázat
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Összes beruházási költség: 573.085 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 66.116 bruttó EFt/év

Összes karbantartási költség: 1.839 bruttó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 64.277 bruttó EFt/év

Lineáris megtérülés: 8,92 év

2.2.4 52 lakóépület energiahatékonysági célú komplex épületfizikai és épületgépészeti

felújítása

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.2.4 pontban került bemutatásra. A számítási

módszer és a paraméterek a 2.1.3 pontban leírtakkal megegyező.

A számítás a 30. táblázatban látható.
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30. táblázat

Összes beruházási költség: 18.141.200 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 258.409 bruttó EFt

Lineáris megtérülési idő: 70 év
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2.2.5 Hőszivattyús ellátás gázenergia ellátás helyett lakóépületben

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.2.5 pontban került bemutatásra. A beruházási

költség iparági benchmark adatok alapján lett becsülve, az energiaköltség megtakarítást a jelenlegi

rezsicsökkentett gázdíjjal, a hajtási energia villamos energia díját a hőszivattyúkra alkalmazható ún.

„H” tarifával számoltuk, amelynek Áfa-ja viszont 27%. A „H” tarifa csak október 15. és április 15.

között érhető el, a többi időszakot normál tarifával számoltuk. Többlet karbantartási költséggel nem

számoltunk.

A számítást a 31. táblázatban mutatjuk be.

31. táblázat

Összes beruházási költség: 425.682 bruttó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 26.747 bruttó EFt

Lineáris megtérülési idő: 15,9 év

2.3 Szentendre

2.3.1 A szentendrei távhőrendszer fűtőművében kazáncsere I. nyári hőigényre

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.3.1 pontban került bemutatásra. A beruházási

költség iparági benchmark adatok alapján lett becsülve, az energiaköltség megtakarítás a VSZN Zrt.

által megadott, az újonnan érvényes15 földgáz árral lett számolva.

Becsült beruházási költség: 50.000 nettó EFt

Földgáz költségmegtakarítás: 24.101 nettó EFt/év

Lineáris megtérülés: 2 év

15 Ez az ár már tükrözi a 2022-es igen magas piaci árakat. 49,4 EFt/MWh égéshőre számolva.
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2.3.2 A szentendrei távhőrendszer fűtőművében kazáncsere II. kisebb

egységteljesítményre

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.3.2 pontban került bemutatásra. A beruházási

költség iparági benchmark adatok alapján lett becsülve, az energia költség megtakarítás a VSZN Zrt.

által megadott, az újonnan érvényes földgáz árral lett számolva.

Becsült beruházási költség: 400.000 nettó EFt

Földgáz költségmegtakarítás: 42.719 nettó EFt/év

Lineáris megtérülés: 9,36 év

2.3.3 A szentendrei távhőszolgáltató rendszer jelenlegi 4 csöves hálózatának és így a

központi HMV termelés megszűntetése

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.3.3 pontban került bemutatásra. A beruházási

költség iparági benchmark adatok alapján lett becsülve, az energia költség megtakarítás a VSZN Zrt.

által megadott, az újonnan érvényes földgáz árral lett számolva.

Becsült beruházási költség: 900.000 nettó EFt

Földgáz költségmegtakarítás: 43.399 nettó EFt/év

Lineáris megtérülés: 16,85 év

Ezt a beruházást nem kizárólag energiahatékonysági, hanem főleg üzembiztonsági okok indokolják.

2.3.4 PV napelem telepítése tetőre

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.3.4 pontban került bemutatásra. A számítási

módszer és a paraméterek a 2.1.2 pont 2. verzióval megegyező, azzal a kitétellel, hogy az eladási árat

nettóban számoljuk.

Beruházási költség: 60.000 nettó EFt

Energiaköltség megtakarítás: 6.922 nettó EFt/év

Karbantartási költség: 385 nettó EFt/év

Eredő megtakarítás: 6.537 nettó EFt/év

Lineáris megtérülés: 9,17 év
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2.3.5 PV naperőmű létesítése

A műszaki megoldás és az energetikai számítás az 1.3.5 pontban került bemutatásra. A számítási

módszer és a paraméterek a 2.1.5 pont megegyező.

Összes beruházási költség: 237.000 nettó EFt

Összes energiaköltség megtakarítás: 26.070 nettó EFt/év

Összes karbantartási költség: 2.568 nettó EFt/év

Összes eredő megtakarítás: 23.503 nettó EFt/év

Lineáris megtérülés: 10 év
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2.4 A beruházások összesítése

32. táblázat
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