
Gazdasági életképesség

Számítások, az alkalmazott diszkontráta igazolása, valamint a projekt/technológia sajátosságainak

ismertetése (pl. élettartam, fenntartás stb.).

1 Számítások

A 4.2-es alfejezet értékei a „4.1_mellekletben” látható számításokon, illetve az „1.3_mellekletben”

szereplő műszaki tartalmon alapulnak.

1.1 Egyszerű megtérülési időszak

Az egyszerű megtérülési időszak a beruházási elemek költségéből, az újonnan jelentkező költségekből

és a megtermelt/megtakarított energiaköltségekből adódik. A projektelemek egyes értékei az 1.3

mellékletből származnak, míg maguk a számítások a 4.1 mellékletben láthatók a második

munkalapon. A számítások esetében 400 Ft-os euróárfolyamot használtunk, mely 2022 második

felében átlagközeli árfolyamnak tekinthető1. A jövőben továbbra is erős mozgásoknak lehet kitéve a

forint árfolyama, mely a megtérülési időszakra is hatással lesz.

Az egyszerű megtérülési időszak esetében a 16 beruházási elem külön-külön látható a sorokban. A

táblázat az érintett települést/kerületet, a beruházás típusát és az érintett épületek számát is külön

jelöli. A különféle költségelemek jellemzően bruttó értékek a táblázatban, azonban az FCSM2, a

Fővárosi Vízművek Zrt. és a VSZN Zrt.3 esetében nettó értékek láthatók, mivel ezek áfa levonására

jogosult szervezetek, így beruházásaik során kizárólag a nettó értékekkel szükséges kalkulálniuk. A

nettó értékeket tartalmazó költségsorokat csillaggal jelöltük.

Az egyszerű megtérülési időszak 38,86 év a teljes beruházás esetében. Számos projektelem egyszerű
megtérülési ideje ennél jóval kedvezőbb, jellemzően 10-20 év közötti időtávon térülnek meg.

Azonban a lakóépületek energiahatékonysági célú komplex épületfizikai és épületgépészeti felújításai

70 év feletti megtérülési időszakkal rendelkeznek, ráadásul a beruházás összköltségének több mint

2/3-át teszik ki ezek a projektelemek. Az említett komplex felújítások relevánsak a projekt

szempontjából, mivel a fűtési célú hőenergia igény 50%-kal csökkenthető általuk, míg a HMV4

hőenergia igénye 6%-kal zsugorodhat. Azaz energiamegtakarítás szempontjából kiemelten fontos

beruházásokról van szó.

1.2 Nettó jelenérték és belső megtérülési ráta

A nettó jelenérték esetében az érintett infrastruktúra, illetve eszközök műszaki sajátosságait

figyelembe véve az elkövetkezendő 20 éves időszakot vizsgáljuk. Erre az időtávra kifejezetten nehéz

előrejelzéseket készíteni. Az MNB inflációs előrejelzései három évre vázolnak fel inflációs jövőképet.

2022-re 11,0%-12,6% közti inflációt vetített előre a 2022. júniusi Inflációs jelentés, így a számításoknál

középértékként 11,8%-os inflációval számoltunk a vizsgált időszakban. A diszkont kamatlábra nem áll

rendelkezésre előrejelzés, így a jelenlegi, 8,67%-os kamatlábbal számoltunk. A kamatláb 7,98%-os

diszkontrátát eredményez.

4 Használati melegvíz

3 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

2 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1 Aktuális forint-euro árfolyam: https://www.mnb.hu/arfolyamok
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A projektelemek megvalósulása során idealizált menetrendet vettünk alapul, melyben többek között

az alábbi keretfeltételek valósulnak meg:

● a jelenleg látható pénzügyi és jogi akadályok a megfelelő időpontban elhárulnak,

● az engedélyeztetés, a műszaki tervezés és a közbeszerzés jelenlegi átlagos időtartama

jelentkezik az egyes projektelemeknél,

● a kivitelezés lebonyolításához rendelkezésre fog állni a megfelelő minőségű és árú eszköz- és

anyagmennyiség,

● illetve rendelkezésre áll az egyes tervezési, kivitelezési és menedzsment feladatokat

ellátáshoz szükséges mennyiségű megfelelően képzett humánkapacitás.

Ideális esetben 2028-ra valósulnak meg maradéktalanul a beruházás elemei. Ezek karbantartási

költségei az üzembe helyezésük pillanatáig nem jelentkeznek a számításokban. Pótlási költségekkel

nem számoltunk a projektelemek hosszú, a vizsgált időszakot meghaladó élettartamának

köszönhetően5. Az egyes években jelentkező költségeket és bevételeket/megtakarításokat minden

esetben a jelzett inflációs értékkel kiigazítottuk. A számítások alapján a projektelemek jelenértéke

-116 084 078,78 EUR lesz. A belső megtérülési ráta 0,87%, azaz ilyen alacsony fiktív diszkontráta

mellett lenne 0 € a projekt jelenértéke.

A nettó jelenérték számítás eredményéből és a rendkívül alacsony belső megtérülési rátából kiderül,

hogy a beruházási koncepció tartalma kizárólag piaci alapon nem megvalósítható – a környezeti

haszon eléréséhez a projektgazdáknak pénzügyi támogatásra is szüksége van ahhoz, hogy pénzügyileg

is megvalósítható, fenntartható beruházások valósulhassanak meg. A projektgazdák külső támogatás

nélkül, kizárólag önerőből nem képesek finanszírozni a projekteket.

2 Élettartam és újonnan jelentkező üzemeltetési és fenntartási

költségek

Az egyes projektelemek élettartama eltérő, de ennek ellenére pótlási költségekkel nem kell

számolunk a vizsgált időszakban ideális körülmények között. A leghamarabb várhatóan a

napelemekhez kapcsolódó inverterek cseréjére lesz szükség, ezekre maximum 25 éves garanciát

vállalnak a piaci szereplők.

A projektben újonnan jelentkező üzemeltetési költségekkel nem számolunk. A hőszivattyúk esetében

a működéshez szükséges villamosenergia költségét a megtakarított távhő/gázfogyasztás költségéből

lehetséges fedezni az 1.3 melléklet számításai alapján. A napelemek esetében nem jelentkezik

üzemeltetési költség.

A hazai gyakorlat szerint a tetőre szerelt PV napelemek éves karbantartása általában elmarad, ennek

ellenére számoltunk ilyen jellegű költséggel. A hőszivattyúk telepítése és a komplex épületfizikai és

épületgépészeti felújítás nem okoz újonnan keletkező karbantartási igényt. A korábban jelentkező
karbantartási költségek körülbelül megegyeznek a beruházás utáni állapot karbantartásigényeivel.

5 A hőszivattyúk, a napelemek, az inverterek és az egyéb beépítésre kerülő anyagok és eszközök pótlása a 20-25.
év után lesz csak esedékes.
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