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2050 – CÉL: 

AZ EURÓPAI FÖLDRÉSZ KARBONSEMLEGESSÉGE

ÖSSZEFÜGGÉSEK

➢ klímavészhelyzet 

➢ ökológiai lábnyom 

➢ globális felmelegedés

➢ karbonsemlegesség 

➢ hasznos energia 

➢ energiamix

➢ karbonlábnyom

EGYÉNI KARBONLÁBNYOM

➢ háztartási energiafogyasztás: villamos-energia, földgáz, 
fatüzelés, távhő stb.

➢ gépkocsi-használatból eredő üzemanyag-fogyasztás

➢ tömegközlekedési eszközök használata, légi közlekedés

➢ hulladék

➢ étkezés

➢ használati tárgyak vásárlása

➢ internetezés, banki szolgáltatások stb.

➢ szabadidős tevékenységek (nyaralás, sport, kultúra, 
szórakozás)





ORSZÁGOS REZSINULLÁZÓ PROGRAM

➢Komplex lakossági energiahatékonysági program.

➢Egykapus rendszer, melynek eredményeként folyamatosan
növekszik a megújuló energiafelhasználásra való átálló egyének
száma.

➢Független Szakmai Ernyőszervezet.

➢Országos együttműködés az MFB Pontokkal.

➢Rezsinullázó Folyamatirányító Webiroda (egyedi IT fejlesztés-,
know-how).

➢A műszaki előkészítéstől, a finanszírozáson át, a kulcsrakész
átadásig. Cél az energiakiadások lenullázása.





TAPASZTALATOK – EREDMÉNYEK

➢+150 MFB 0%-os 
kölcsönkérelem pozitív bírálat

➢+70 napelemes - hőszivattyús 
rendszer kivitelezés

➢+6 év szemléletformálási 
tapasztalat

➢12 szakterület, egy csapatban

➢bővülő országos kivitelezői 
hálózat

➢folyamatos innovációk (IT, 
szolgáltatás, termék)



Gázfűtés, villamoskazán, vagy hőszivattyús rendszer?

Miért érdemes hőszivattyús technológiát választani?

Amit szükséges vizsgálni: 

➢ a fejlesztendő ingatlan együttes energetikai jellemzői

➢ az épület hőigénye

➢ a jelenlegi állapot gépészeti rendszere

➢ a felhasználói szokások

➢ a pénzügyi lehetőségek

➢ a hőtermelő berendezés jósági foka (COP)

➢ napelemes rendszerrel együtt történő fejlesztés esetén a déli tájolású tetőfelületek 

nagysága



COP – JÓSÁGI FOK

AMIÉRT LÉNYEGES

Mit mutat meg a COP szám?

Egy hőszivattyú 1Kilowatt (kW) áramból hány kW hőenergiát tud 
előállítani.

A gyártók a COP értéket általában +7 és -7 fokon adják meg.

Hatásfokok:

➢ Régi típusú gázkazán: ~92% negatív COP!

➢ Kondenzációs kazán: ~107% COP 1,07

➢ Villamos kazán: 100 % COP 1-es

➢ Levegő-víz hőszivattyú: ~350% COP ~3,5-ös



Példa

Hasznos 

fűtött 

alapterület 

(nm)

Jelenlegi állapot 

jellemzők

Hőigény 

(kWh)

CO2 

kibocsá-

tás (t/a)

Beso-

rolás

Fűtés-

számla 

(Ft/hó)

Villany-

számla 

(Ft/hó)

Összes 

E 

költség 

(Ft/hó)

I/A 190

Energiahatékonyság: 

szigetelés nincs, 

nyílászárók nem a 

TNM rendelet szerinti, 

régi gázkazán, 

villanyboiler

39,3 17,91 JJ 80 800 16 000 96 800

I/B 190

Energiahatékonyság: 

szigetelés, nyílászárók 

TNM rendelet szerinti, 

kondenzációs 

gázkazán, villanyboiler

12,0 5,19 DD 16 600 16 000 32 600

II/A 77

Energiahatékonyság: 

szigetelés nincs, 

nyílászárók nem a 

TNM rendelet szerinti, 

régi gázkazán, 

villanyboiler

15,0 7,66 JJ 33 000 9 600 42 600

II/B 77

Energiahatékonyság: 

szigetelés, nyílászárók 

TNM rendelet szerinti,

kondenzációs 

gázkazán, villanyboiler

5,4 2,54 EE 9 800 5 100 14 900



MŰSZAKI ELEMZÉS

PÉLDA
Villamos kazán 
(kW) 1COP

Napelem (vk) 
(kW)

Szükséges 
tetőfelület 

(ferde tető D-

i tájolás))

Hősziva-
ttyú (kW) 
3,5 COP

Napelem 
(hsz) (kWp)

Szükséges 
tetőfelület

CO2 (t/a)

Költségopti-
malizált? 0Ft 
energiakölt-

ség!

I/A 40 44 264 40 16 96
vk: 25,76 

hsz: 10,52
Nem 

optimális

I/B 12 16 64 12 8 48
vk: 6,75
hsz: 3,69

Hőszivattyú
optimális

II/A 15 18 108 16 7 42
vk: 9,99 
hsz: 4,39

Hőszivattyú
optimális

II/B 6 8 48 6 3 18
vk: 3,26 
hsz: 1,57

Hőszivattyú
optimális



Megvalósult beruházások 2019!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


