
 

 

ESETTANULMÁNY – CSALÁDI HÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Épület típusa: családi ház 

Nettó fűtött alapterület: 91 m2 

Bruttó alapterület: 105 m2 

Rövid ismertetés: Az esettanulmányban bemutatott 

épület egy tipikus magyar családi ház, az un. Kádár-

kocka. Közel négyzetes alaprajz, kb. 100 m2 alapterület 

és sátortető jellemzi. Ebből a típusból kb. 800 000 épült 

az ’50-es és ’70-es évek között. 

 

 

2. AZ EREDETI SZERKEZET ÉS ÉPÜLETTECHNIKAI RENDSZER 

- Külső fal: Az eredeti külső fal beton blokkokból 

készült vakolattal. A fal hőátbocsátása nem felel 

meg a hatályos előírásoknak (U = 1,1 W/m2K > 

Umax = 0,24 W/m2K) 

- Padlásfödém: a födém előregyártott vasbeton 

gerendákból és béléstestekből áll, 

salakfeltöltéssel. Ez a szerkezet sem felel meg a 

hatályos előírásoknak (U = 0,95 W/m2K > Umax = 

0,17 W/m2K) 

- Az épület egy része alatt egy kis fűtetlen pince 

van, a többi részen pedig talajon fekvő padló. 

- Az ablakok régi kapcsolt gerébtokos ablakok, 2 

réteg üveggel, különleges bevonat nélkül. 

- A fűtést régi állandó hőmérsékletű gázkazán és 

radiátorok, a meleg vizet pedig villanybojler 

biztosítja, amely éjszakai áramot használ. 

- A világítás izzólámpákkal történik. 

Ezek a szerkezetek az eredeti állapotokra jellemzőek. Az 

épületek többségében kisebb-nagyobb felújítás, csere 

történt, például sok esetben kicserélték az ablakokat. 

 

 
 

 
 



 

 

3. ÖSSZEHASONLÍTOTT ALTERNATÍVÁK 

A következő alternatívákat hasonlítottuk össze: 

- 0. Referencia-eset: az eredeti épület minden felújítás nélkül. A költségek és a környezetterhelések csak az 

épület fűtési energiaigényét tartalmazzák. 

- 1. Szigetelés: a külső fal kiegészítő szigetelése expandált polisztirollal és a padlásfödém kiegészítő 

szigetelése fal pallók közötti ásványgyapottal, így ezek a szerkezetek megfelelnek a hatályos magyar 

szabályozásnak. 

- 2. Szigetelés - ablakok: ugyanaz, mint a v1 + az ablakok cseréje háromrétegű ablakokra. 

- 3. Kondenzkazán: nincs szigetelés, de a kazánt cseréltük egy új kondenzációs gázkazánra, amely a fűtést 

és a melegvíz ellátást is biztosítja. Csak a kazán költségét vettük figyelembe, a hőleadók (radiátorok) 

korszerűsítésének költségeit nem. 

- 4. Szigetelés – ablak - kondenzkazán: v2 és v3 kombinációja, kiegészítő szigetelés, ablakcsere és új kazán. 

- 5. Szigetelés - ablak – kondenzkazán - hőszivattyú:  ugyanaz, mint a v5 + új levegő-víz hőszivattyú van 

beépítve a fűtésre és vízmelegítésre. 

- 6. Szigetelés - ablak - hőszivattyú - napelem: ugyanaz, mint a v5 + napelem telepítve. 

- 7. Szigetelés - ablak - pelletkazán: a v2-vel megegyező + pellet kazán látja el a fűtést és vízmelegítést 

- 8. Szigetelés - ablak - elektromos fűtés: ugyanaz, mint a v2 + direkt elektromos helyiségfűtés van 

felszerelve. A melegvíz ellátás csúcsidőn kívüli villanybojlerrel történik, mint a referencia esetben. 

- 9. Szigetelés - ablak - kondenzkazán - LED: ugyanaz, mint a v4, de a régi izzókat LED világításra cseréltük. 

Ezzel a tíz modellel szeretnénk bemutatni a lakóház felújításának legfontosabb elemeit és azt, hogy ezek milyen 

környezeti hatásokat okoznak. Természetesen nem tudtuk követni a felújítások természetes menetét: pl. a 

referencia példában a régi kazánt ugyanolyanra cseréltük 15 év után, nyilván a lámpákat is folyamatosan cserélik 

újabbra az emberek vagy napelemet is több kombinációban lehet társítani a ház energiaellátó rendszeréhez.  csak 

egy esetben telepítettünk napelemet, a referencia példában 15 év után nem cseréltük le az eredeti kazánt 

korszerűbbre és     csak az utolsó változatban cseréltük le a fényforrásokat LED-ekre. 

A fentiek táblázatos összefoglalása: 

  



 

 

 
Külső 

szigetelés 

Padlásfödém 

szigetelés 
Ablak csere Fűtés 

Háztartási 

melegvíz 

Nap- 

elem 
Világítás 

0. Referencia - - - Régi gázbojler 
Villanybojler 

(éjszakai) 
- Izzólámpa 

1. Szigetelés 13 cm EPS 
20 cm 

kőzetgyapot 
-  Régi gázbojler 

Villanybojler 

(éjszakai) 
- Izzólámpa 

2. Szigetelés 

+ ablakcsere 
13 cm EPS 

20 cm 

kőzetgyapot 

3 rétegű, fa 

ablak 
Régi gázbojler 

Villanybojler 

(éjszakai) 
- Izzólámpa 

3. 

Kondenzáció

s 

- - - 
Kondenzációs 

gázkazán 

Kondenzációs 

gázkazán 
- Izzólámpa 

4. Szig + 

ablak+ 

kondenzáció

s 

13 cm EPS 
20 cm 

kőzetgyapot 

3 rétegű, fa 

ablak 

Kondenzációs 

gázkazán 

Kondenzációs 

gázkazán 
- Izzólámpa 

5. Szig+ ablak 

+ hőszivattyú 
13 cm EPS 

20 cm 

kőzetgyapot 

3 rétegű, fa 

ablak 

Levegő-víz 

hőszivattyú 

Levegő-víz 

hőszivattyú 
- Izzólámpa 

6. Szig+ ablak 

+ hőszivattyú 

+ napelem 

13 cm EPS 
20 cm 

kőzetgyapot 

3 rétegű, fa 

ablak 

Levegő-víz 

hőszivattyú 

Levegő-víz 

hőszivattyú 

20 m2,  

4 kWp 
Izzólámpa 

7. Szig+ ablak 

+ pellet 
13 cm EPS 

20 cm 

kőzetgyapot 

3 rétegű, fa 

ablak 
Pellet kazán Pellet kazán - Izzólámpa 

8. Szig+ ablak 

+ elektr fűtés 
13 cm EPS 

20 cm 

kőzetgyapot 

3 rétegű, fa 

ablak 

Direkt 

elektromos 

fűtés 

Villanybojler 

(éjszakai) 
- Izzólámpa 

9. Szig+ ablak 

+ kondenz + 

LED 

13 cm EPS 
20 cm 

kőzetgyapot 

3 rétegű, fa 

ablak 

Kondenzációs 

gázkazán 

Kondenzációs 

gázkazán 
- LED 

 

 



 

 

4. 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) szintén a OneClickLCA szoftverrel számoltuk ki. Ez tartalmazza a 

beruházási költségeket, továbbá a teljes élettartam alatti költségeket (energiaköltségek, karbantartás, cserék stb.), 

amelyek mind nettó jelenértékben vannak kifejezve a kezdő évre vonatkoztatva, 30 éves számítási időszakra 

vonatkoztatva. A felújítások, beruházások költségét, beleértve az anyag és a munka árát, a hazai Építőipari 

Költségbecslési Segédlet 2021-ből vettük. A költségek tartalmazzák az áfát, továbbá 3% -os diszkontrátát és 3% -os 

inflációs rátát kalkuláltunk. 

Az értékelésbe csak az újonnan hozzáadott anyagokat és rendszereket vontuk be, a meglévő szerkezeteket nem. 

Szintén nem vettük figyelembe azokat a felújítási lépéseket, amelyek minden lehetőségnél megegyeznek (pl. a belső 

falak rendszeres festése). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. EREDMÉNYEK 

5.1.  AZ ÉLETCIKLUS KÖLTSÉGEK (DISZKONTÁLT) (LCC) 

Az életciklus költségek a teljes diszkontált költségek 30 évre, beleértve a beruházást, a cseréket és az üzemeltetést. 

Ez alapján a szigetelés (v1), az ablakcsere (v2) és a kondenzációs gázkazán (v3) egyaránt megtérülő beruházás, és 7-

10% -kal csökkentik a globális költségeket a referencia esethez (v0) képest. A szigetelés és az ablakcsere beruházási 

költsége jóval magasabb, mint a kondenzációs kazáné, de az elért energiamegtakarítás is magasabb, így végül a 

teljes életút költség hasonló lesz. Mivel a kondenzációs gázkazán élettartamát 20 évnek feltételeztük, egy cserére 

lesz szükség, miközben a szigetelést és az ablakokat nem kell cserélni. 

Összehasonlíthatjuk a v4-v8 különböző fűtési rendszereit. A hőszivattyú beruházási költsége jóval magasabb a 

kondenzációs gázkazánhoz képest, és azt is ki kell cserélni 20 év után. Ezzel szemben a pelletkazán beruházási 

költsége hasonló a kondenzációs gázkazánhoz, de az üzemeltetési költség magas a pellet ára miatt, ezért az összes 

költség magasabb, mint a referenciaesetnél. A napelem (v6) telepítése szintén megtérül, csökkenti az LCC-t, mivel 

ennek az opciónak a legalacsonyabb a működési költsége. Az elektromos fűtőberendezés (v8) beruházási költsége 

a legalacsonyabb az összes lehetőség közül, de ha összeadjuk a 30 éves üzemeltetési költségeket, akkor ennek az 

alternatívának a költsége összességében a legmagasabb, mivel a villamos energia ára az összes energiaforrás közül 

a legmagasabb. A világítási rendszer hatását láthatjuk, ha összehasonlítjuk a v4 és a v9 értékeket. A LED telepítése 

megtérül, mivel a beruházási költségek viszonylag alacsonyak, a LED élettartama magas és a működési költségek 

csökkennek az izzólámpákhoz viszonyítva. 

 



 

 

5.2. KLÍMAVÁLTOZÁS - GLOBÁLIS FELMELEGEDÉSI POTENCIÁL (GWP) 

A GWP-adatok jelentősen különböznek az LCC-adatokhoz képest. Környezetvédelmi szempontból a referenciaeset 

(v0) bizonyul a legrosszabbnak az összes lehetőség közül. Míg az LCC-ben a beruházási költségek domináltak a 

legtöbb verzióban, a beépített anyagok, szerkezetek szinte elhanyagolható mértékben járultak hozzá a GWP-hez. Ez 

azt jelenti, hogy környezetvédelmi szempontból minden felújítási, korszerűsítési lépés hasznos. A szigetelés (v1) és 

az ablakcsere (v2) nagyon gyorsan megtérül CO2 kibocsátásban, és egy komplexebb korszerűsítés, ami szigetelést, 

ablakcserét és kondenzációs gázkazánt is tartalmaz (v4), még jobb eredményt ad. 

Ha a különböző fűtési rendszereket (v4-v8) hasonlítjuk össze, akkor az elektromos fűtőberendezések GWP-je a 

legmagasabb, ezt követi a kondenzációs gázkazán, majd a hőszivattyú, míg a pelletkazáné a legalacsonyabb. A 

hőszivattyú jól teljesít, annak ellenére, hogy némi hűtőközeg-szivárgást is figyelembe kell venni az életút során. A 

napelemmel kombinált hőszivattyú össz-kibocsátása gyakorlatilag megegyezik a pelletkazánéval. 

Ne felejtsük, hogy a számításainkban a jelenlegi magyar energiamixet használtuk (40% körüli atomenergia, jelentős 

fosszilis és csekély megújuló forrás), de ennek jelentős javulása várható éppen abban a 30 éves távlatban, amelyben 

a felújítás hatásait is számoljuk. Tehát joggal remélhetjük, hogy az alábbi diagramokban az energiafogyasztásból 

származó környezetterhelés jelentősen kisebb lesz. (Sajnos, azt nem ígérhetjük, hogy ugyanez a tendencia a 

költségekre is igaz lesz.) 

Az építőanyagok, energiaellátó rendszerek környezetterhelése kevesebb, mint egy tizede a 30 év energiafogyasztás 

okozta terhelésnek. Hogy az előbbit is láthassuk részletesebben, leválasztottuk az energiahasználat adatait 

(ugyanezt követjük a további hatáskategóriák tárgyalásakor is). Itt a legfeltűnőbb, hogy a napelemes rendszer 

telepítése kb. ugyanannyi üvegházhatású gáz kibocsátásával jár, mint a ház teljes szigetelése a nyílászárókkal együtt. 

Megnyugtatásul nézzünk a felső ábrára, amely mutatja, hogy a használati szakaszban a napelem már semmi 

környezetterhelést nem okoz. A fordított jelenséget is láthatjuk, a legkisebb beruházás következménye a nagyon 

magas széndioxid-kibocsátás. 

A GWP-hez legnagyobb mértékben a hőszivattyú hűtőközegének szivárgása járul hozzá. Ezek az anyagok már nem 

károsítják  az ózonréteget, mint korábban a freonok, de hasonlóan magas a GWP-jük, több mint 10 000 CO2 

ekvivalens. A felső ábrán azt is láthatjuk, hogy ezzel egyidejűleg megszűnt az tüzelőanyag-felhasználásból származó 

még magasabb kibocsátás, így a hőszivattyú alkalmazása összességében előnyös 

 



 

 

 

 



 

 

5.3. SAVASODÁSI POTENCIÁL 

Savasodást a különböző technológiai folyamatok során a levegőbe kerülő kén és nitrogén oxidok okoznak. A kén 

elsősorban a tüzelőanyagok égetésekor jut a légkörbe vagy természetes úton vulkánkitörésekből. A nitrogén forrása 

lehet a termőtalaj, a magas hőmérsékletű égés, kipufogógáz vagy a villámlás. Tehát a házunk energiafogyasztása 

savas ülepedést okozó kibocsátással is jár, akár hálózati villamos energiát, akár otthoni kazánt használunk. Nem 

véletlen, hogy a diagram jellegében nagyon hasonlít a GWP grafikonra. Az építőanyagok, energia-előállító 

berendezések kibocsátása itt is kb. huszadrésze a teljes életút üzemeltetési kibocsátásának, a magyarázata is 

hasonló, mint a klímaváltozás esetén. 

 

 



 

 

5.4. EUTROFIZÁCIÓS POTENCIÁL (EP) 

A jelenség a természetes vizek túltáplálásából ered, a talajba, talajvízbe jutó foszfát és nitrátvegyületek okozzák. 

Mint láthatjuk, itt is az energiafogyasztás játssza a domináns szerepet, tehát az energia előállítás során keletkező 

nitrogén-oxidok okozzák ezt a környezetterhelést is, foszfát vegyületek itt alig fordulnak elő. A pelletkazán 

kibocsátása kiemelkedően magas, ez az égés során keletkező nitogén-oxidoknak köszönhető. Az anyagok, 

berendezések hatása itt is csak töredéke a használati szakasznak. Itt kis mennyiségben a foszfátok is megjelennek, 

a vas és acélgyártás kibocsátásai között. 

 

 



 

 

5.5. FOTOKÉMIAI ÓZON KÉPZŐDÉSI POTENCIÁL (POCP) 

Az egészségre káros ózon a földközelben összetett fotokémiai reakciókban keletkezik. Feltétele a nyári napsugárzás, 

illékony szerves vegyületek (VOC-k) és nitrogén-oxidok (NOx) együttes jelenléte. Tipikusan a városi közlekedésből 

származó terhelés, de a nem tökéletes égésből is származhatnak ezek az anyagok. Így a ház esetében a szállítás és 

a tüzelőanyagok égetése okozza ezt a terhelést. Az anyagok esetében egyértelműen az EPS szigetelőréteg 

előállítása, habosítása során kerülnek a levegőbe illékony szerves vegyületek. 

 

 



 

 

5.6. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FOGYASZTÁSA – NYERSANYAGOK (ADP-E) 

 

Ez a hatáskategória a természeti erőforrások, ezen belül a nyersanyagok fogyasztását jelzi. Akkor magasabb, ha 

valamelyik felhasznált anyag földi készlete kimerülő félben van. Láthatóan a házépítéshez, a berendezésekhez nem 

kellenek ilyen anyagok, ez a max. 2 kg antimonnal egyenértékű fogyasztás nem jelent komoly környezetterhelést. A 

diagramról azt is leolvashatjuk, hogy ebben a hatáskategóriában az energiafogyasztás nem játszik szerepet. (Külön 

számolnak egy mutatót az energiahordozók fogyására, de az csak minimális többlet információt ad a GWP-hez 

képest.) Egyedül a PS hab mutat észrevehető értéket, mert ennek az alapanyaga földgáz vagy kőolaj, amelyek 

kimerülő erőforrások. 

 


