
 
 
 

 

 

ESETTANULMÁNY -  ÚJ ÉPÍTÉSŰ KÉTLAKÁSOS HÁZ MAGYARORSZÁGON 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Épület típusa: kétlakásos ház 

Fűtött nettó alapterület: 467,01 m2 

Rövid leírás: Az esettanulmány épülete újonnan 

épült ház két család számára, kiváló minőségű 

anyagokkal. Az épület pince + 3 lakószinttel és 

lapostetővel rendelkezik. 

 

2. ÉPÜLETSZERKEZETEK ÉS ÉPÜLETTECHNIKAI RENDSZEREK 

Az épület határoló szerkezetei megfelelnek a közel nulla energiaigényű épületek követelményeinek. A fő 

megoldások a következők: 

- Külső fal: vasbeton falak EPS szigeteléssel 

- Belső födémek: vasbeton födém 

- Lapostető: vasbeton födém, EPS szigetelés és PVC vízszigetelés 

- Ablakok: háromrétegű üvegezés, alu-fa keret 

- A helyiség fűtését és a használati melegvizet padlófűtéses levegő-víz hőszivattyú biztosítja 

Három alternatív kialakítást határoztunk meg (lsd a táblázatot). A 2. változatban csak a fal szigetelőanyagát cseréltük 

kőzetgyapotra. A 3. változatban a vasbeton falakat üreges téglára cseréltük. A 4. változatban emellett a vasbeton 

födémet is kicseréltük félmonolit kerámia béléstestes födémre. 

 

 Külső fal Belső födémek Lapostető 

1- VB-EPS fal, 

VB födém 

20 cm vasbeton fal, 20 cm EPS 

szigetelés 

25 cm vasbeton födém, 

cementesztrich 

hangszigeteléssel  

20 cm vasbeton födém, 

bitumenes párazárás, EPS 

szigetelés, PVC vízszigetelés 

2- VB-

kőzetgyapot 

fal, VB födém 

20 cm vasbeton fal, 15 cm 

kőzetgyapot szigetelés 

25 cm vasbeton födém, 

cementesztrich 

hangszigeteléssel 

20 cm vasbeton födém, 

bitumenes párazárás, EPS 

szigetelés, PVC vízszigetelés 



 
 
 

 

 

3- Tégla-EPS 

fal, VB födém 

30 cm üreges tégla fal, 15 cm 

EPS szigetelés 

25 cm vasbeton födém, 

cementesztrich 

hangszigeteléssel 

20 cm vasbeton födém, 

bitumenes párazárás, EPS 

szigetelés, PVC vízszigetelés 

4- Tégla-EPS 

fal, béléstestes 

födém 

30 cm üreges tégla fal, 15 cm 

EPS szigetelés 

21 cm félmonolit födém 

gerendákkal és 

béléstestekkel, 

cementesztrich 

hangszigeteléssel 

21 cm félmonolit födém 

gerendákkal és 

béléstestekkel, bitumenes 

párazárás, EPS szigetelés, PVC 

vízszigetelés 

 

3. SZÁMÍTÁSI MÓDSZERTAN 

A fűtési energiaigényt az épületek energetikai tanúsítására vonatkozó magyar előírások szerint számoltuk. Ez a 

módszertan figyelembe veszi az épületburok termikus jellemzőit, a friss levegő szükséglet miatti szellőztetési 

veszteségeket, az ablakokon keresztüli téli napsugárzás nyereséget, valamint az emberek és háztartási gépek belső 

hőnyereségét, továbbá az épülettechnikai berendezések hatékonyságát és veszteségeit is. Megjegyezzük, hogy ez a 

számítás „szokásos” lakói viselkedést feltételez, például télen 20°C-os hőmérsékletet az egész épületben. Ha a lakók 

alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletet választanak, vagy a különböző helyiségeket különböző hőmérsékletekre 

fűtik, ez hatással lesz a fűtési energiaigényre, és az eredmények megváltoznak. Az épületgépészeti rendszerek 

esetében is az alapértelmezett hatékonyságot és a veszteségeket vettük figyelembe, így ha a választott rendszer 

hatékonysága jobb, mint az alapértelmezett, akkor nő az energiatakarékosság. Az egyéb villamosenergia-

felhasználást (világítás és készülékek) jellemző átlagos értékkel vettük figyelembe. 

A környezeti terhelést az életciklus-elemzés (LCA) módszerével számoltuk ki a OneClickLCA szoftver segítségével, a 

Level(s) életciklus-elemzés módszertanának megfelelően. Mivel Magyarországon még nagyon kevés a 

környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD) rendelkező anyagok száma, ezért a rendelkezésre álló adatbázisokból 

a leginkább reprezentatív nemzetközi adatokat választottuk ki. 

Az életciklus (vagy globális) költségeket (LCC) is kiszámítottuk a OneClickLCA szoftverrel. Ez a beruházási költségek 

és az évenkénti költségek összege (energiaköltségek, karbantartás, cserék stb.), mindezt a kezdő évre vonatkozó 

nettó jelenértékben kifejezve. A számítási időszak 50 év mind az LCA, mind az LCC számításokban. A beruházási 

költségeket, beleértve az anyag- és munkabért, az elmúlt évek tényleges építési projektjeinek magyar piaci áraiból 

vettük, és nem tartalmazzák az áfát. Az állványozással, földmunkákkal, liftekkel és fémmunkákkal kapcsolatos egyéb 

költségeket az „Építési és építéshez kapcsolódó költségek” kategóriában tüntettük fel. Az elektromos rendszerek, 

vízvezeték- és épületgépészeti -rendszerek költségeit ebben az esettanulmányban nem vettük figyelembe, valamint 

a telek, a tervezés és a szervezés költségeit sem. Egyes anyagok cseréje a várható élettartamuk végén szükséges: a 

beltéri festés 10 évente, a parketta cseréje 30 évente, a vízszigetelés 20 évente és az ablakcsere 35 évente kerül 

sorra. A számításainkban 3% -os diszkontrátát és 2% -os energiainflációs rátát feltételeztünk. 

 

 



 
 
 

 

 

4. EREDMÉNYEK 

4.1.  ÉLETCIKLUS KÖLTSÉGEK (DISZKONTÁLT) (LCC) 

Az életciklus költségek a beruházási költségek és az éves költségek (energiaköltségek, karbantartás, cserék stb.) 

összegét tartalmazzák, nettó jelenértékben kifejezve. Ami az életciklus szakaszait illeti, az életciklus költségek 

legnagyobb részéért, mintegy 80% -ért minden esetben az építés a felelős, míg a csere 9%-ot, az életút vége pedig 

2%-ot számít. Az üzemi energia aránya alacsony, 50 év alatt csak 9% körül van. Ez azzal magyarázható, hogy az épület 

magas energiahatékonysággal rendelkezik, amely megfelel az új közel nulla energiaigényű építési szabályozásnak, 

valamint a viszonylag alacsony energiaárak is hozzájárulnak. 

A teljes költségek nagyjából azonosak a v1 és v2 esetében, ha csak a szigetelőanyagot cseréltük. A 3. verzió 

téglafalakkal és a v4 téglafalakkal és béléstestes födémmel valamivel alacsonyabb költségekkel rendelkezik, a teljes 

költség 3% -kal, illetve 4% -kal alacsonyabb, mint a v1 -ben. 

 

Ami az egyes épületelemek költségeit illeti, az arányok minden változatban hasonlóak. A legjelentősebb elemek a 

következők (egyéb költségek nélkül): a padló (esztrich és padlóburkolat) 16-17%, az alapozás 14-15%, a külső 

falszerkezet 13-16%, a födémszerkezet 12-14% %, belső felületképzés (vakolat és festék) 12%, homlokzat szigetelés 

7-8%, ablakok és ajtók 6-7%. A belső felületképzés aránya a karbantartási igény miatt magas. Az alternatívák között 

kicsi a különbség. 

 



 
 
 

 

 

 

 

4.2.  GLOBÁLIS FELMELEGEDÉSI POTENCIÁL (GWP) 

A GWP diagramok nagyon eltérő eredményeket mutatnak az LCC -adatokhoz képest. A GWP-ben az 

energiafelhasználás a meghatározó 54-59%-os részesedéssel. Az alapanyaggyártás 33-38%-ot tesz ki, míg a szállítás, 

a csere és az életút vége kevésbé jelentős. Annak ellenére, hogy ez egy közel nulla energiájú épület alacsony 

energiafogyasztással, az üzemeltetés által okozott környezeti hatás továbbra is jelentős az életciklus szempontjából. 

Ne felejtsük el, hogy számításainkban a jelenlegi magyar energiamixet használjuk (az energia mintegy 40% -a 

nukleáris, jelentős része fosszilis, és kis része származik megújuló forrásokból). Ugyanakkor a következő 50 év során 

jelentős dekarbonizáció várható, pont abban az időszakban, amire az épületek hatásait számoltuk. Joggal 

remélhetjük tehát, hogy az alábbi diagramokon az energiafogyasztás környezeti hatása lényegesen kisebb lesz.  

Ha a teljes hatásokat összehasonlítjuk, akkor a v1 és a v2 közötti különbség meglehetősen kicsi, míg a 3. verzió 4%-

kal és a 4. vezió 8%-kal alacsonyabb GWP -vel rendelkezik, mint a v1. A vasbeton mennyiségének csökkentése az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez vezet. 

Ami az egyes épületelemeket illeti, az arányok minden változatban hasonlóak, de eltérnek a költségek arányától. A 

legjelentősebb elemek a következők: az alapozás 21-26%, a födémszerkezet 10-21%, a padló (esztrich és 

padlóburkolat) 10-12%, a külső falszerkezet 11-17%, egyéb vasbeton szerkezetek 9-11%, ablakok és ajtók 6-8%, 

homlokzati szigetelés 4-5%, belső felületképzés (vakolat és festék) a GWP 2%-a. A vasbeton szerkezetek viszonylag 

nagyobb hatást gyakorolnak a GWP -re, mint az LCC -re, míg a belső felületeknél ennek az ellenkezője igaz, mivel 

relatív hozzájárulásuk alacsonyabb GWP -ben, mint LCC -ben. 



 
 
 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

4.3.  SAVASODÁSI POTENCIÁL (AP) 

A savasodást a különböző technológiai folyamatok során a levegőbe kibocsátott kén és nitrogén-oxidok okozzák. A 

kén elsősorban a tüzelőanyagok elégetése vagy természetes vulkánkitörések következtében kerül a légkörbe. A 

nitrogénforrás lehet termőtalaj, magas hőmérsékletű égés, kipufogógáz vagy villámlás. Házunk energiafogyasztása 

is okoz ilyen kibocsátásokat, amelyek savas ülepedést okoznak. Nem véletlen, hogy a grafikon nagyon hasonlít a 

GWP grafikonhoz, de itt az energiafelhasználás még jelentősebb 69-73%-os részesedéssel, míg az anyag előállítás 

21-25%-ot tesz ki. A verziók sorrendje megegyezik a GWP -vel, a 3. verzió 3% -kal, a v4 pedig 5% -kal alacsonyabb 

AP -vel rendelkezik, mint a v1. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

4.4.  EUTROFIZÁCIÓS POTENCIÁL (EP) 

Ez a jelenség a természetes vizek túltáplálásának eredménye, amelyet a talajba és a talajvízbe jutó foszfát- és 

nitrátvegyületek okoznak. Amint látjuk, az energiafogyasztás itt is meghatározó szerepet játszik, így az 

energiatermelés során keletkező nitrogén -oxidok ezt a környezeti terhelést is okozzák (a savasodás mellett), a 

foszfátvegyületek itt alig fordulnak elő. 

Ami az anyagokat illeti, a vasbeton mellett az ablakok és ajtók hozzájárulása jelentős az alumínium és a fa használata 

miatt. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

4.5.  FOTOKÉMIAI ÓZON KÉPZŐDÉSI POTENCIÁL, (POCP) 

Az ózon káros az egészségre, a földfelszín közelében bonyolult fotokémiai reakciók során keletkezik. Feltétel a nyári 

napsugárzás, illékony szerves vegyületek (VOC) és nitrogén -oxidok (NOx) együttes jelenléte. Jellemzően a városi 

forgalomból származó terhelések, de ezek az anyagok tökéletlen égésből is származhatnak. 

Ebben a kategóriában az anyagok nagyobb szerepet játszanak, mint az energiafogyasztás: a hatások 44-52% -a az 

anyagok előállításához, míg 40-46% -a az energiafogyasztáshoz kapcsolódik. Az EPS szigetelésnek jelentős hatása 

van, mivel illékony szerves vegyületek kerülnek a levegőbe a szigetelőanyag gyártása és habosítása során, ezért az 

EPS szigeteléssel rendelkező változatok magasabb értékekkel rendelkeznek. 

 

 

 


