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ELŐSZÓ
Az iparosított technológiával épült épületek, illetve az ezekből felépített
lakótelepek problematikáját szinte már születésük pillanatától fogva vizsgálják
szakemberek, tervezők, mérnökök, társadalomkutatók, szociológusok. Kezdetben az
ipari termelés tökéletesítése volt a vizsgálatok célja, de már korán kiderültek a
technológia alkalmazásával jelentkező speciális problémák is. Az elmúlt
évtized(ek)ben jelentkező energiaár‐növekedés pedig fokozottan hátrányos helyzetbe
sodorta a panelos lakóépületeket. Az iparosított technológiájú, elsősorban panelos
épületszerkezetekkel épült, kezdetben még megfelelő hőtechnikai tulajdonságokkal
bíró épületek a fokozatosan szigorodó követelmények miatt mára már a
legkorszerűtlenebb, legkevésbé gazdaságosan üzemeltethető épületekké váltak,
energetikai felújításuk elodázhatatlan, sürgető probléma.
Úgy gondolom, hogy ezen épületek energetikai felújítása, ugyan szükséges és
elengedhetetlen, de csak egy része a szükséges beavatkozásoknak. A lakások mai
szemmel nézve korszerűtlen kialakítása, vagy a panelos épületekkel beépített
lakótelepek legtöbb esetben sivár építészeti minősége legalább annyira fontos része a
megoldandó problémáknak. A beavatkozások célja ezért nem lehet kevesebb, mint
fenntartható és gazdaságosan üzemeltethető épületállomány, illetve a mai kor
igényeit és elvárásait hosszútávon kielégítő lakókörnyezet kialakítása a bentlakók
számára.
***
Köszönettel tartozom mindazoknak, akik segítették szakdolgozatom megírását.
Elsősorban Dr. Novák Ágnes konzulensemnek és Szikra Csaba témavezetőmnek
köszönöm iránymutatásukat, véleményüket, mellyel munkám során segítettek. Jáger
Józsefnek a Budapest XV. kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársának, hogy a
kerületi pályázatok vizsgálatához részletes adatokat bocsátott rendelkezésemre.
Hasonlóképpen köszönöm Licker‐Fóris László úrnak, az ÉMI Kft. Lakás Innovációs
Divíziója pályázati műszaki vezetőjének és Mulik Tünde pályázati asszisztensnek,
valamint Soltész‐Lipcsik Melindának, az Energia Központ Nonprofit Kht. Energia
Stratégia Iroda vezetőjének és Mészáros Mihály úrnak, az Energia Stratégia Iroda
munkatársának, hogy a ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogramjának elemzéséhez
részletes pályázati adatokat adtak át részemre. Gugyela János úr, a Budapest XV.
ker. Nyírpalota út 1‐21. lakóépület közös képviselőjének köszönöm a részletes
tájékoztatást az épület felújításának korábbi történetéről. Végül köszönöm Nyiri
János úrnak, a Magyar Fejlesztési Bank szóvivőjének, valamint az OTP Bank,
Unicredit Bank és az MKB Bank ügyfélkapcsolati munkatársainak a felújítások
finanszírozásának vizsgálatához nyújtott részletes információkat.
Budapest, 2011. augusztus 25.
Nagy Miklós

1. Bevezetés
1.1.Célkitűzések
Dolgozatomban a panelos lakóépületek energetikai felújításának kérdésével
foglalkozom. Az ezzel kapcsolatos problémakör rendkívül összetett. Az épületek
rossz műszaki állapota, a magas fenntartási és üzemeltetési költségek, az
épületszerkezetek kedvezőtlen hőtechnikai tulajdonságai, a fűtési rendszer
lakásonkénti önálló szabályozásának és mérésének hiánya, az épületek
környezetének sok esetben leromlott állapota, a jelentkező társadalmi‐szociológiai
problémák mind‐mind egymással is összefüggő részei a kérdéskörnek. Ezen belül
elsősorban az energetikával kapcsolatos részekre kívánok fókuszálni.
Az elmúlt évtizedben – jelentős állami támogatás mellett – számos panelos
szerkezetű lakóépület került felújításra, de ennél is több azok száma, melyek egyre
kevésbé elodázhatóan, felújításra várnak. Az elvégzett felújítások alapján
következtetések vonhatók le és elvárások fogalmazhatóak meg az elvégzendő
felújításokkal kapcsolatban. Dolgozatomban ezért a panelépületek felújításának
hazai tapasztalatait vizsgálom, az egészből a részletek felé irányulóan.
A házgyári paneles technológiával épített lakások száma a fővárosban majdnem
eléri a 200 ezret. Mennyiségüknél, speciális, jól jellemezhető szerkezeti
kialakításuknál és sok esetben területi lehatároltságuknál fogva kiválóan alkalmasak
a többlakásos lakóépületeken elvégzendő energetikai felújítások kérdéskörének
vizsgálatára. Szándékom szerint ezen épületek vizsgálatával a speciálisan a paneles
épületekre jellemző tanulságok mellett megállapíthatók általános, hagyományos
épületszerkezetű, többlakásos lakóépületek felújításakor figyelembe veendő
szempontok is.

1.2.Áttekintés
A panelos épületek építésének történetével és szerkezeti jellemzőik ismertetésével
alapozom meg a kérdéskör vizsgálatát.
Az épületek energetikai megfelelősége szorosan összefügg a jelenleg érvényes
hőtechnikai előírásokkal, melyek a korábbi, illetve a jövőben várható előírásokkal
összevetve válnak érthetővé, ezért áttekintem a vonatkozó műszaki ajánlások és
szabályozások történetét.
A panelos épületek felújítása a probléma összetettsége és nemzetgazdasági súlya
miatt állami segítség nélkül nem elképzelhető. Ezt szolgálják az elmúlt 10 évben
kiírásra került pályázatok, melyek feltételrendszereit külön fejezetben vizsgálom.
Az állami pályázatokhoz kapcsolódik az önkormányzatok által nyújtható
támogatás is, melyek legjobban egy adott önkormányzat, ‐ dolgozatomban Budapest
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XV. kerület Önkormányzata ‐ panelos épületek felújításához nyújtott támogatási
tapasztalatainak alapján ismerhetők meg.
A felújítási beruházások finanszírozásának harmadik része az önerő, mely saját
tőke hiányában banki hitellel pótolható. Ennek lehetőségeit szintén bemutatom.
A fent felsorolt elméleti részt egy konkrét épület vizsgálata egészíti ki, mely
egyszerre nyújt lehetőséget egy már elvégzett felújítás elemzésére, illetve a további
beavatkozások alternatíváinak vizsgálatára.
A dolgozat egyik kiemelt célja annak vizsgálata, hogy a körültekintően
megtervezett és megvalósított komplex energetikai felújítás milyen mértékben
eredményezi az ingatlan értéknövekedését, befolyásolva ezzel a befektetett pénz
megtérülését. Ezt az adott épület felújításának példáján mutatom be.
1.2.1.ELVEK ÉS MÓDSZEREK
A szakdolgozat megírása során az alábbi módszereket használtam:

1.2.1.1. Szakirodalom
A vonatkozó szakirodalomból gyűjtött és feldolgozott információkat elsősorban a
panelos épületek építésének története és szerkezeti jellemzőinek ismertetése során
használtam fel.
1.2.1.2. Személyes interjú
A személyes interjúk során gyűjtött információkat, illetve az interjúalanyok által
rendelkezésemre bocsátott adatokat a panelfelújításokhoz nyújtott állami és
önkormányzati pályázatok ismertetése során dolgoztam fel.
1.2.1.3. Saját adatgyűjtés
A felújítások értéknövelő hatásának vizsgálatához saját adatgyűjtést végeztem,
mely mintegy 200‐250 ingatlanhirdetés áttanulmányozására és rendszerezésére
terjedt ki. Ebből választottam ki azt a kb. 40db‐ot, melyekre értéknövekedési
számításaimat alapoztam.
1.2.1.4. Saját számítások
A konkrét épület felújításának vizsgálatához épületenergetikai számításokat
végeztem.
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2. Panelos épületszerkezetek alkalmazásának története
A budapesti panelos lakóépületek létrejöttének történetét korábban készített, más
tárgyú szakdolgozatomban feldolgoztam (1998.). A panelos épületszerkezetek
alkalmazásának történetét a vonatkozó részek felhasználásával mutatom be.
A II. Világháborúban elszenvedett ostrom jelentős hatással volt a budapesti
lakásállományra. A háború után a mintegy 295.300 lakásból 215.600 maradt épen, a
lakások 4,6%‐a megsemmisült. Ezért a háborút követő évek legnagyobb feladata a
lakások helyreállítása volt. Az épületek helyreállítása mellett kevés új épület épült,
1950‐re az újonnan épült lakások száma alig érte el a 20.000‐t. Minőségük, komfort
fokozatuk alacsony volt, mivel a gazdaság erőltetett iparosítása jelentős
kapacitásokat vont el a lakásépítési szektortól.
1952‐ben törvény született a lakások államosításáról, melynek következtében a
budapesti lakásállomány 55%‐a állami tulajdonba került. A belső kerületekben ez
elérte a 95‐97%‐ot is! A lakhatást alkotmányos jognak deklarálták, így annak
megteremtése állami feladattá vált. Ugyanakkor az állami lakásépítés nem tudta a
jelentkező igényeket kielégíteni, ami jelentős feszültségeket gerjesztett a lakosság
körében.
Az 1956‐os forradalomban több ezer lakás vált újra lakhatatlanná. Az
akcióprogramok keretében létrehozott foghíj‐beépítések, lakásleválasztások, tetőtér
beépítések, valamint az ez időben kibontakozó magánerős öröklakás építések sem
jelentettek megoldást a problémákra.
A budapesti lakáshiány 1949‐ben 63.000 volt, ami az országos hiány 25%‐ára
tehető. 1960‐ra ez a szám 120.000‐re növekedett, ami az országos lakáshiány 35%‐a. A
probléma tehát a fővárosban volt leginkább sürgető. A folyamatosan növekvő
lakáshiány enyhítésére az MSZMP 1958‐as határozata nyomán 1960‐ban hozott
rendelettel meghirdették az első 15 éves lakásépítési programot, mely az iparosított
építési technológia bevezetésével 1 millió lakás építését irányozta elő. Természetesen
az új technológia bevezetése, a szükséges ipari háttér megteremtése több évet vett
igénybe. A teljes házgyári hálózat csak az 1970‐es évek elejére épült ki, melynek
kapacitása országos szinten kb.30‐35.000 lakás volt évente. A budapesti házgyárak
ebből 12.000 lakás gyártására voltak képesek.
1. táblázat: Házgyári technológiával épített lakások száma Budapesten
Építési idő
Építési
idő
Lakás
(db)

1961‐65 1966‐70 1971‐75 1976‐80 1981‐85 1986‐90 1990‐92

1.850

15.956

41.324

52.023
3

51.441

27.130

1.497

Összes

191.221

Az elsőként megépült budapesti lakótelepek közt találhatók a peremkerületek
városközpontjainak első üteme (Kelenföld, Óbuda, Újpest, Újpalota), és néhány belső
kerületben levő beépítés (Baross u., Práter u.).
Az első 15 éves programot újabb követte 1975‐ben, melyben 1.200.000 lakás
építését tűzték ki célul. A korábbiakhoz képest előrelépések történtek az átlagos
lakásméretben, mely a korábbi 46m2‐ről 53m2‐re emelkedett, a lakások alaprajza az
újabb tervcsaládokban korszerűsödött és változatosabbá vált. A lakások
komfortossága nőtt. Ez időben már törekvés volt tapasztalható a technológia
korszerűsítésére, a jelentkező hibák, hiányosságok kiküszöbölésére.
1. grafikon: Felépített panellakások száma Budapesten1

A grafikonból is leolvasható, hogy a fővárosban megépült panelos lakásokat több
esetben is vidéki házgyárakban állították elő, mivel az épült lakások száma
meghaladta a budapesti házgyárak kapacitását. Ennek gazdaságossága a
megnövekedett szállítási útvonal miatt megkérdőjelezhető volt.
A második 15 éves lakásprogram után, a 80‐as években a budapesti házgyárak
kooperációjával próbálkoztak. Ennek termékei az „E”, „UK” és „UT” programok.
A panelos épületszerkezetek alkalmazásának több mint 30 éves története az 1990‐
es évek elején lezárult. A korábban állami tulajdonú házgyárakat privatizálták, más
funkciójú termelésre átállítva hasznosították.

2.1.Budapesti panelos lakásállomány, a lakótelepek jellemző karakterisztikája
A II. Világháború utáni lakásépítés tömegének jelentős része lakótelepi, ezen belül
is panelos technológiával valósult meg. 1990‐ben mintegy 790.000 lakás volt
1

dr. Birghoffer P., Hikisch L.: Panelos épületek felújítása (Műszaki Könyvkiadó, 1994)
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Budapesten, ezen belül a lakótelepi lakások aránya kb. 30%. Létrejöttük az
évtizedeken át húzódó lakáshiány megoldására bevezetett tömeges lakásépítési
programoknak és az importált technológiának köszönhető. Ezek a lakótelepek a
budapesti lakásállomány javulásához döntő mértékben járultak hozzá, ugyanakkor
új típusú problémákat is generáltak. Az alábbiakban röviden áttekintem a panelos
technológiájú lakótelepek kialakításának jellemzőit, csoportosításukat.
Megépítési idejük alapján a lakótelepeket három csoportba sorolhatjuk:
1. ’60‐as évek lakótelepei
2. ’70‐es években épült lakótelepek
3. 1980 után épült lakótelepek
1960‐as évek lakótelepei:
Az 1960‐as évek második felében, a házgyári kapacitás kiépülésével kezdődik meg
a tömeges lakásépítésben az áttérés a panelos technológia alkalmazására. Az első
példa a kelenföldi lakótelep, melynek építését 1966‐ban kezdték meg. Ebben az
időben még rendelkezésre álltak olyan területek, melyek szanálás nélkül igénybe
vehetők voltak lakótelepek kialakítására, ezért az első lakótelepek ezeken a
területeken épültek fel. A korszak lakótelepeinek beépítését a rendelkezésre álló
kevés számú típusok alkalmazhatóságán és a kivitelezés szempontjain túl a zónák
alapján előírt területi normatívák (egy főre vetített lakóterület, zöldfelület, óvodai
férőhely, stb.) határozták meg, ami nem kedvezett az építészeti arculat
kialakításának. Mivel a kidolgozott háztípusok alaprajzi tájolásukban kötöttek, ezért
a telepek utcahálózatának rasztere a környező városszerkezettől eltér. A kialakítást
befolyásolták továbbá a kivitelezhetőség szempontjai, a darupálya kötöttsége is.
Ennek szélsőséges példája az óbudai un. „faluház”. Az elmaradó minőséget
kompenzálja a budapesti lakásállomány jelentős javulása, mely szintén erre az
időszakra tehető. A korszak lakótelepeinek lakásai között az egyszobás lakások
aránya mindössze 25%, szemben a budapesti 60%‐os átlaggal.
1970‐es évek lakótelepei:
A korszak lakótelepeinek telepítési politikáját a mennyiségi lakáshiányból
származó feszültségek és a kötött építőipari technológia határozta meg. Míg az
évtized első felében továbbra is a kis szanálási igényű, részben vagy egészben üres
területek beépítése történt meg, melyek a kivitelezői szempontoknak a legjobban
feleltek meg, addig a második öt évben a peremkerületek központjainak építése
kezdődött el. A 70‐es évek lakótelepeinek beépítésénél – kiváltképpen a szabad
területek beépítése esetén – az építészeti karaktert nem a kisebb épületcsoportok
konfigurációs sajátosságai, hanem a telep egészét átfogó kompozíciós rend határozta
meg (pl. Újpalota, Békásmegyer II. ütem). Ez inkább a rövid idő alatt felépülő telepek
esetén igaz, az időben elhúzódó, több ütemben megvalósuló lakótelepeken az építési
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időre jellemző típusok mozaikszerű keveredéséből alakul ki a beépítés horizontális
és vertikális rendje (Kelenföld, Óbuda, Csepel, Pesterzsébet). A korszak lezárultával
tovább javult az állami lakások összetétele, az egyszobás lakások aránya tovább
csökkent, a lakások komfortfokozata – pl. az új lakások esetén a távfűtés általánossá
válása miatt – tovább javult. Az erőltetett mennyiségi növekedés szükségszerűen a
minőség csökkenésével járt együtt, általánossá vált a hibás lakások átvétele és a hibák
beköltözés utáni javítása.
1980‐as évek lakótelepei:
Az 1980‐as évek elején a lakáspolitikában bekövetkezett fordulat az állami
lakásépítés fokozott leépítéséhez vezetett. Az építési területek kiválasztása során
kritikussá vált a szanálás elfogadható aránya, így az új építések helyszíne a külső
kerületek felé tolódott. Egyre érzékelhetőbbé válik az igény az emberléptékű
lakótelepek kialakítására, de az erre irányuló kísérletek áttörő sikert nem hoznak
(Kaszásdűlő, Gazdagrét, Vizafogó, Római, Káposztásmegyer). Ebben az időszakban
jelentkezik először az igény a határoló szerkezetek hőtechnikai tulajdonságainak
javítására, melyet a növekvő energiaárak kényszerítenek ki. Megkérdőjeleződik a
lapostető előnye, megjelennek a magastetős épület‐kialakítások.

2.2. Panelépületek szerkezeteinek jellemzői2‐3

2.2.1. HOMLOKZATI HATÁROLÓ‐SZERKEZETEK
A magyarországi házgyárak és köztük a négy budapesti házgyár több száz
elemvariációt fejlesztett ki és épített be az épületekbe. Az összes elem bemutatása
terjedelmi okok miatt lehetetlen, de szükségtelen is, főbb jellegzetességük tipizálható,
méretrendjük számadatokkal leírható. Épületenergetikai vonatkozásban elsősorban
az épületburkot alkotó homlokzati és födémelemek kialakítása fontos. Az elemek
kapcsolódását pedig a hőhidasság, légzárás és páratechnikai szempontok miatt
fontos vizsgálni.
A panelos épületeken felhasznált szerkezeti elemeket az alábbi csoportokba lehet
sorolni:
• teherhordó homlokzati falpanel
• önhordó homlokzati falpanel
• teherhordó belső falpanel
• válaszfalpanel
2
3

Dési Albert: Panelkalauz, 1996.
Panelfelújítási ABC, 1995
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•
•
•
•
•

födémpanel
lépcsőelem
loggia‐ és erkélyelem
fürdőszoba térelem
kiegészítő elemek (attika, bejárat, stb.)

A homlokzati falpanel hármas funkciót lát el. A tartófunkciót a belső Vb. kéreg, a
hőszigetelést a kőzetgyapot, vagy később a polisztirol hőszigetelő lemez, a
homlokzati felületképzést pedig a kőzúzalékkal, vagy egyéb felületképző anyaggal
ellátott külső Vb. kéreg biztosítja.
2. táblázat: Homlokzati panelek vastagsági méretrendje a budapesti házgyárakban
Összvastagság

Teherhordó rtg.

Hőszigetelés

Külső rtg.

Megjegyzés

mm

mm

mm

mm

210‐250

117‐95

80‐50

53‐65

I.sz. Házgyár

265

150

50

65

II.sz. Házgyár

250

120

70‐80

60‐50

III.sz. Házgyár

300

150

80

70

IV.sz. Házgyár

A teherhordó Vb. kéreg felső élén a szállításhoz szükséges kampók és szintállító
csavarok, alsó élén pedig a csavarok fogadására kialakított hüvely található.
A hőszigetelés 50‐80mm vastagságú, az elsőként üzembe állított I. Házgyár
esetében kezdetben salakgyapot, majd később, illetve a többi házgyárnál polisztirol
alkalmazásával készült. A hőszigetelés csak a mező közepén volt teljes vastagságú.
Az elemszélek kapcsolati csomópontjainak kialakításához és a nyílászárók
beépítéséhez 20‐30mm vastagságúra vékonyodik. Teljes vastagságú hőszigeteléssel
csak 1980‐tól készültek homlokzati falpanelek.
A homlokzati kéreg a teherhordó rétegre K01, később LK‐45, 52c minőségű acéllal
felfüggesztett, hálóvasalású vb. kéreg. (Kezdetben az I. Házgyárban gyártott elemek
esetében a két réteget 40mm‐es vasbeton borda kötötte össze, de ezt a megoldást
később felváltotta az említett acélanyagú felfüggesztés.) A külső kéreg vasalása
minden esetben 150*150mm beton acélháló. A külső kéreg látszó felülete 20‐25mm
vtg., felületében mosott mészkőzúzalék, mosott kavics. Később alkalmaztak
utólagosan színezett, festett panelelemeket is.
Az elemeket un. alsó vagy felső gyártással állították elő. Alsó gyártás esetében a
vízszintes zsaluzatba előre helyezték el a külső, fagyálló burkolatot. A jobban
elterjedt felső gyártás esetén a már kiöntött, de még friss betonra szórták rá a
kőzúzalékot, kis vibrálás után, a részben megkötött anyagú panel elemet ferdén
felállítva, a kavics‐, vagy kőzúzalékra rátapadt cementet vízzel lemosták. A
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burkolattal ellátott elemek készítése során a már kész betonfelületre rögzítették a
burkolatot, vagy hordták fel a homlokzati vakolatot.
2.2.2. TETŐSZERKEZETEK
A panelos épületek túlnyomó többsége lapostetős kialakítással épült, ezért a
környezettel határos termikus burok szerves részét képezik a legfelső zárófödém,
illetve az erre épülő hő‐, csapadékvíz szigetelő‐ és páratechnikai részek. Mivel ezek a
rétegek mindig helyszíni kivitelezéssel készültek, kialakításuk szinte épületről
épületre változik, az alkalmazott szerkezetek kevésbé tipizálhatók. Lapostető
kialakítására az alábbi lehetőségek kínálkoztak:
•
•

Egyhéjú melegtetők
Kéthéjú hidegtetők

A panelos épületek túlnyomó többsége egyhéjú melegtetővel készült, egyenes,
vagy fordított rétegrenddel. Az eredetileg fordított rétegrenddel készült tetők
esetében a későbbiekben jelentkező nagyszámú meghibásodás miatt ezeket is
átalakították egyenes rétegrendűvé. Kéthéjú hidegtetős kialakítást az 1.sz.
Házgyárban alkalmaztak az első években, utóbb itt is áttértek az egyhéjú melegtetős
kialakításra.
A sokféle kialakításból és anyaghasználatból jellemzően az alábbiakkal
találkozhatunk a még fel nem újított lapostetőkön:
•

•

•

Vízszigetelések:
◦ háromrétegű hagyományos kavicsolt bitumenes lemez
◦ vastag bitumenlemez
◦ műanyag lemez (HUNGISOL, TAURUS)
Hőszigetelések:
◦ könnyűbeton hőszigetelő és lejtésadó rtg. (perlitbeton)
◦ gázszilikát lapok
◦ ásványgyapot
◦ polisztirol
Lejtésadó réteg:
◦ kavicsbeton
◦ kohósalakbeton
◦ perlitbeton

A belső teherhordó falak kialakítása a homlokzati panel teherhordó rétegéhez
igazodott, hiszen a homlokzati falcsatlakozásnál ezek az elemek egymáshoz
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kapcsolódtak. A belső teherhordó falak 120‐150mm vastagságban készültek,
magasságuk a szintmagasságtól, födémvastagságtól, az elhelyezést biztosító hézag
méretétől függött (2535, 2590, 2600, 2677mm). Anyaguk B200‐B280 beton. A
nyíróerők felvételére a függőleges éleket fogazottan alakították ki, az alsó és felső
élek pogácsázott kialakításúak.
A födémelemek pontos kialakítása házgyáranként és tervcsaládonként különböző
volt. Az 1.sz. Házgyár födémje kezdetben 100, később 120mm vastagságú vasbeton
elem. 2700mm‐ig szobanagyságú, azon felül osztott kialakításban készült,
hosszoldalán 3‐3 db foggal, melyek az egymáshoz kapcsolódást szolgálták. A födém
a rákerülő parketta burkolattal 180mm vastagságú volt. A 2.sz. Házgyárban 140mm
vastagságú födém készült, oldalán sűrű fogazással, mely a rákerülő 60mm vastag
parkettarétegekkel összesen 200mm‐es volt. A 3.sz. Házgyár födémje 165mm, melyre
kontaktpadló, vagy habalátétes PVC burkolat került. A vastagabb méretet a
hanggátlási követelmények igazolták.
A válaszfal elemek is különböző méretben és kialakításban készültek. Vastagságuk
60‐80‐100mm, illetve 64mm, a Larsen‐Nielsen típusnál. A válaszfal szerkezeti
elemeknek teherhordásban nem volt szerepük, csak térelhatárolóként kerültek
beépítésre.
Az eddig felsorolt elemeket fürdőszoba‐, loggia‐, lift térelem, lépcső és számos más
elem egészítik ki, melyek ismertetésétől eltekintek.
A homlokzati elemek és a teherhordó falak csatlakozási csomópontja az elemek egységes
szerkezetté történő összeépítését, együtt dolgozását szolgálták. Ezt, az elemek szélén
levő bemélyedések, az itt kialakított betonacél hurkok, valamint a csomópontok
zsaluzással készülő helyszíni kibetonozásával oldották meg. Az acélhurkokat
helyszínen elhelyezett Ø12‐Ø16 acélkampókkal kötötték össze, majd a kötőelemeket
összehegesztették. A kapcsolatok így részt vettek a teherhordásban is. A
csomópontok vízzárását több részletkialakítás is szolgálta. Az elsődleges vízzáró
réteget a homlokzati sík mögött, az elemek közti hézagba elhelyezett neoprén szalag
vagy C profil jelentette. Későbbi változatban e mögött dekompressziós hézagot
alakítottak ki. A harmadik vízgátat a csomóponti hőszigetelés külső oldalán
elhelyezett vízszigetelő lemez jelentette, melyet a csomóponti kibetonozás rögzít.
A csomópontok pontos kialakítása házgyáranként, tervcsaládonként eltérő volt.
Szinte mindegyik kialakításban a csomópontok fokozottan hőhidasak voltak az
elemszéleken megvastagodó vasbetonkéreg miatt elvékonyodó hőszigetelés, illetve a
hőszigetelés folytonosságát biztosító, kiegészítő csomóponti hőszigetelés kis
vastagsága miatt. Az alábbi ábrák különböző változatokban ezt szemléltetik:
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1. ábra: 1.sz. Házgyár homlokzati falpanel és teherhordó fal csatlakozása

2. ábra: 2.sz. Házgyár homlokzati falpanel és teherhordó fal csatlakozása
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3. ábra: 3.sz. Házgyár homlokzati falpanel és teherhordó fal csatlakozása

4. ábra: Dilatáció kialakítása
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Az egymás fölé kerülő homlokzati elemek csatlakozási csomópontja eltérő volt. Az alsó
elemre rálógó „szoknya” magassága 60mm, mely hazai időjárási viszonyok között
tömítés nélküli, nyitott hézaggal való kialakításban is megfelelt. Ezt a csomópontot is
a fokozott hőhidasság jellemzi.
5. ábra: Attika és födém csatlakozása, függőleges csomópont

2.2.3. NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEK
Panelépületek homlokzatain többféle funkciójú nyílászárók kerültek beépítésre:
•
•
•
•

ablakok
erkélyajtók
szakipari falak
bejárati ajtók

A panelos épületállomány nyílászáróinak többsége faszerkezetű. Ezek kb. 80%‐a
egyesített szárnyú, kettős üvegezéssel készült. Csak az 1980‐as évek közepétől terjedt
el a hőszigetelő övegezés, illetve alkalmaztak szélesebb körben pl. műanyag, vagy
más kereteket. Eredeti kialakításukban a következő szerkezetek kerültek beépítésre:
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•
•
•
•
•

egyesített szárnyú, faanyagú szerkezetek, hagyományos
kialakítással
méretegységesített, egyesített szárnyú, faanyagú típusszerkezetek
hőszigetelő üvegezésű, faanyagú szerkezetek (SOFA, DUFA)
fa‐műanyag kombinációjú szerkezetek (ALBAPLAST)
műanyag szerkezetek (ONGROPAT)

szerkezeti

A budapesti 1. és 2.sz. Házgyárban 1970‐ig hagyományos szerkezeti kialakítású,
egyesített szárnyú nyílászárókat építettek be, ezt követően tértek át a
méretegységesített ajtók és ablakok alkalmazására. A nyílászárókat kezdetben kávás
beépítéssel építették be. A 2.sz. Házgyárban a tokszerkezetet az elemek gyártásakor
betonozták be. Az 1970‐es évektől az un. betongerinces beépítés vált jellemzővé. A
3.sz. és 4.sz. Házgyárak már kezdettől a betongerinces beépítési módot alkalmazták.
Az 1980‐as években kezdtek el műanyag‐ és fa‐műanyag vegyes szerkezetű
nyílászárókat alkalmazni, továbbra is betongerinces beépítéssel. Az ablakok
csatlakozási csomópontjaiban kezdetben BITURÁN habszalag, majd PÁLMAKITT
tömítést alkalmaztak. Később habosodó PUR habot alkalmaztak, külső oldalon
SILOPLAST tömítéssel.
A szakipari falak kialakítása a nyílászárókhoz igazodott, sok esetben fix
üvegezéssel. A tömör részeket hőszigeteléssel látták el. Beépítésüket kezdetben
tompa ütközéssel, 1971‐től kezdődően szintén betongerinces kialakítással oldották
meg.
2.2.4. FŰTÉSI RENDSZEREK
A panelos épületek fűtését túlnyomó többségben távfűtési rendszerrel
biztosították. Ezeket a fűtési rendszereket jellemzően nyitott tágulási tartállyal
alakították ki, egészen az 1980‐as évek közepéig. Ekkor tértek át a zárt tágulási
tartályos rendszerekre. A fűtési rendszerekben háromféle kialakítás különböztethető
meg:
•
•
•

felső elosztású, egycsöves, átfolyós fűtés
felső elosztású, egycsöves, átkötő szakaszos fűtés
alsó elosztású kétcsöves fűtés

Kezdetben helyszínen szerelt, hagyományos, kétcsöves fűtési rendszereket
alakítottak ki, alumínium apróbordás radiátorokkal. Az egyszerű kialakítás és
szerelhetőség miatt ezek átfolyós rendszerűek voltak, melynek jellemző példája az
un. fordított U csöves fűtés.
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6. ábra: Fordított U csöves fűtési rendszer

A felső elosztású egycsöves fűtési rendszerek nem szabályozhatók, ezekbe
szabályozó szelepeket beépíteni nem lehet. Ebből következően az így kialakított
fűtési rendszerek nagy hőmérséklet‐különbségeket eredményeznek épületen belül,
illetve jelentős veszteségekkel üzemeltethetők.
7. ábra: Felső elosztású egycsöves rendszer
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A négyszintesnél magasabb épületeknél 1974‐től előírták a szabályozható átkötő
szakaszos fűtés alkalmazását. A felső elosztás a fűtővíz és helyiséglevegő ellenkező
irányú áramlása miatt kisebb fűtőfelületek beépítését igényelte, ami a rendszer
kialakítása mellett szólt. A fűtőközeg és a levegő kiválásának ellentétes iránya
viszont gyakori meghibásodást, sokszor teljes üzemzavart eredményezett.
8. ábra: Átkötő szakaszos fűtési rendszer

A felső elosztású, átkötő szakaszos fűtési rendszerek jobban szabályozhatók, mivel
az átkötő szakaszok lehetővé teszik szabályozó szelepek beépítését, de a
tapasztalatok szerint ezek a rendszerek is az optimálisnál nagyobb
energiafelhasználással működtethetők.
A hibák kiküszöbölésére alakították ki az alsó elosztású fűtési rendszert, melyet
Budapesten az 1980‐as évektől kezdtek alkalmazni. A kétcsöves fűtési rendszerek
működtetése,
szabályozhatósága
megfelelő.
Épületen
belül
kisebb
hőmérsékletkülönbségek adódnak a szabályozhatóság következtében.
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9. ábra: Alsó elosztású, kétcsöves fűtési rendszer

A nyugati országokban már az 1970‐es évektől kezdett elterjedni a termosztatikus
szelepek alkalmazása, ami hazánkban csak az 1980‐as években kezdődött el.
Ugyanakkor ez az időszak a panelos épületek építésének záró korszaka, ezért
elterjedt alkalmazásuk az építés idején nem jellemző.
A panelos épületek túlnyomó többségében forró vizes fűtőközegű távhőellátási
rendszer van, közvetett szekunder köri csatlakozással. (Kivételes esetekben, pl.
Debrecenben készültek közvetlen kapcsolású fűtési rendszerek is.) Az 1980‐as évekig
nagyobb helyigényű, szénacél csöves hőcserélőket építettek be, később kisebb
helyigényű rézcső‐köteges hőcserélőket alkalmaztak. A távhőellátó rendszer
általában a központi használati melegvíz‐ellátást is szolgálja egész évben. A
távhőellátás primer oldali köre állandó tömegárammal működött, mely jelentős
veszteségeket okozott. Később a növekvő energiaárak hatására a fűtő‐ vagy erőművi
szivattyúk veszteségmentes szabályozását megoldották.
Az olcsó energia időszakában nem volt szükséges a hőigényhez igazodó
szabályozhatóság és a fogyasztásarányos költségelszámolás, ezért csak az 1980‐as
évektől kezdődően szerelték fel a hőközpontokat hőfogyasztás mérőkkel, melyek a
fűtési‐ és melegvíz‐fogyasztást egyaránt mérték.
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3. Hőtechnikai előírások az elmúlt évtizedekben és napjainkban,
várható változások
Panelos lakóépületeink energetikai megítélését megtehetjük pusztán a jelenleg
érvényes hőtechnikai előírások figyelembevételével is, de plasztikusabb képet
kapunk, ha a hazai hőtechnikai előírások, szabványok és rendeletek történeti
változásának folyamatába helyezzük el ezeket az épületeket.
A hazai szakirodalom egyik legkorábbi megemlíthető munkája dr. ing. Möller
Károly 1934‐ben kiadott Építési Zsebkönyve, melyben mintegy 50 oldalon taglalja a
szigetelés kérdését. A megfelelőség kritériumát páratechnikai oldalról határozza
meg: „A hőszigetelés megengedett alsó határa az a hőszigetelés, melynél
páralecsapódás nem keletkezik.” A szerkezetek méretezését ‐20ºC külső és +20ºC
belső hőmérséklet és 60% relatív páratartalom mellett végezte, a mai hőátbocsátási
tényező akkori elnevezése hőátmeneti tényező volt, melynek megengedhető értéke
k=1,45kcal/m2,h,ºC, ami mai mértékegységekkel 1,68W/m2,K.4 Ez kb. egy két oldalán
mészhabarccsal vakolt, 25cm vastag, kevéslyukú téglából falazott fal hőátbocsátási
tényezőjének felel meg!
Az 1960‐as évektől műszaki előírás foglalkozott a kérdéssel (ME‐30‐65 Műszaki
Előírás). Az Építésügyi Minisztérium Műszaki Fejlesztési Főosztálya által kiadott kb.
70 oldalas előírás már számítási módszereket, egyes építőanyagokra vonatkozó
adatokat, illetve hőhidak figyelembe vételére vonatkozó korrekciós tényezőket közöl.
Az előírt hőátbocsátási tényező mértéke a falazat fajlagos tömegétől függött:
3. táblázat: Hőátbocsátási tényezők előírt értéke, ME‐30‐65 Műszaki Előírás
Szerkezet tömege

Fal hőátbocsátó képessége

<300kg/m2

Kf=1,20kcal/m2,h,ºC (1,40W/m2,K)

300kg/m2 ‐ 700kg/m2

Kf=1,33kcal/m2,h,ºC (1,55W/m2,K)

>700kg/m2

Kf=1,41kcal/m2,h,ºC (1,64W/m2,K)

Szerkezet tömege

Födém hőátbocsátó képessége

<300kg/m2

Kf=0,90kcal/m2,h,ºC (1,05W/m2,K)

300kg/m2 ‐ 700kg/m2

Kf=1,00kcal/m2,h,ºC (1,16W/m2,K)

>700kg/m2

Kf=1,05kcal/m2,h,ºC (1,22W/m2,K)

Figyelemre méltó, hogy az ekkor készített vasbeton panelszerkezetek rétegtervi
hőátbocsátási tényezője – legalábbis papíron számolva – 0,58‐0,85W/m2K, azaz
4

Hőtechnika-történeti áttekintés, www.knaufinsulation.hu/hu/hotechnika-torteneti-attekintes
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lényegesen jobb a korabeli előírásnál. Ugyanakkor tapasztalati tény, hogy a
gyártástechnológiai hibák (pl. túl magas betonérlelési hőmérséklet) nem egy
alkalommal jelentősen rontottak a kész szerkezeti elemek hőtechnikai
tulajdonságain.
1979. április 1‐jén kiadott építésügyi ágazati szabvány (Épületek és épülethatároló
szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés, MSZ‐04.140/2‐79) az egész
télen fűtött, 16ºC‐nál melegebb belső hőmérsékletű helyiségek határoló szerkezeteire,
általános keresztmetszetben az alábbi követelményt határozza meg:
4. táblázat: Hőátbocsátási tényezők előírt értéke, MSZ‐04.140/2‐79
Szerkezet

Fal hőátbocsátó képessége

Külső fal

Kf=0,73kcal/m2,h,ºC (0,85W/m2,K)

Tető‐ és padlásfödém

Kf=0,35kcal/m2,h,ºC (0,4W/m2,K)

Ismert tény azonban, hogy a hőhidak jelentősen lerontják a határolószerkezetek
általános helyen jellemző hőtechnikai tulajdonságait. A rétegtervi előírásoknak ekkor
már éppen csak megfelelő panelos falszerkezetek beépített állapotban a jelentős
hőhidasság miatt messze elmaradnak a követelményértékektől.
Az 1986. március 15‐én életbe lépő szabvány (MSZ‐04.140/2‐85) már szigorúbb
határértékeket határoz meg és kiegészül a nyílászáró‐szerkezetekre vonatkozó
előírásokkal is. A megadott határértékeket a ma is használatos mértékegységekkel
jelöli:
5. táblázat: Hőátbocsátási tényezők előírt értéke, MSZ‐04.140/2‐85
Szerkezet

Fal hőátbocsátó képessége

Külső fal

0,7W/m2,K

Tető‐ és padlásfödém

0,4W/m2,K

Ablak és erkélyajtó

3,0W/m2,K

Az 1991. július 1‐től mai napig érvényben levő szabvány (MSZ‐04.140/2‐91) nem
határoz meg a szerkezetekre vonatkozó konkrét követelményértékeket, hanem a
fűtött térfogat és lehűlő felület hányadosa alapján (V/ΣA) az átlagos hőátbocsátási
tényező értékét határozza meg (k=0,6+0,1(V/ΣA)). Ebben benne foglaltatott a
nyílászáró szerkezetek rosszabb hőtechnikai tulajdonsága és a falazat jobb
hőszigetelő képessége is. A hőtechnikailag kedvezőtlenebb szerkezeti elemek
alkalmazását ellensúlyozni lehet jobb tulajdonságú szerkezetek beépítésével. A
szabvány foglalkozik a hőhidak hőátbocsátási tényezőt rontó hatásával, illetve az
építőanyagok hővezetési tényezőinek, a beépítés körülményeitől függő
korrekciójával.
18

Az épületek hőtechnikai megfelelőségét ma tárca nélküli rendelet szabályozza
(7/2006 (V.24.) TNM), mely három szinten fogalmaz meg követelményértékeket:
•
•
•

Rétegtervi hőátbocsátási tényezők az egyes szerkezetekre vonatkozóan
Fajlagos hőveszteség tényező az épület, vagy épületrész egészére vonatkozóan
Összesített primerenergia fogyasztás éves értékére vonatkozóan

A rétegtervi hőátbocsátási tényező követelményértékei átlagos értékeknek
tekinthetők abban az értelemben, hogy összetett szerkezeti elem esetén magukban
foglalják a különböző részek eltérő hőtechnikai tulajdonságait, azaz például
pontszerűen rögzített hőszigetelés esetén a rögzítőelemek, vagy nyílászárók esetén a
keret tulajdonságait is. A korábbi előírásoknál lényegesen több szerkezetre határoz
meg követelményértéket:
5. táblázat: Hőátbocsátási tényezők előírt értéke, 7/2006 (V.24.) TNM rendelet
Szerkezet megnevezése

Hőátbocsátás tényezők
követelményértékei
(W/m2K)

Külső fal

0,45

Lapostető

0,25

Padlásfödém

0,30

Alsó zárófödém pince felett

0,50

Alsó zárófödém árkád felett

0,25

Homlokzati üvegezett nyílászáró (PVC, fa)

1,60

Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém)

2,0

Fűtött és fűtetlen terek közti fal

0,50

Szomszédos fűtött épületek közötti fal

1,50

Talajjal érintkező fal 0‐1,0m között

0,45

Talajon fekvő padló (1,50m sávban)

0,5

A rendelet a szerkezetek hőátbocsátási tényezőjére vonatkozó határértékeken túl
fajlagos hőveszteség tényezőre és primerenergiában mért éves energiafogyasztásra is
megfogalmaz követelményértékeket. Míg az előző, az épület geometriai
kialakításától, tájolásától, az alkalmazott szerkezetektől függő érték, addig utóbbit a
használat módja és a beépített gépészeti rendszerek jellemzői határozzák meg.
Az egyes szintek követelményértékeinek teljesítése külön nem elegendő, a három
követelményszintnek egy időben kell teljesülnie. Mivel a követelményszintek
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egymásra épülnek, lehetőség van arra, hogy az előírtnál jobb szerkezetek
alkalmazása mellett kevésbé energiahatékony gépészeti rendszerek kerüljenek
betervezésre, illetve az éppen megfelelő szerkezeti elemek kedvezőtlen hatását
korszerű gépészeti rendszerekkel korrigáljuk.
A panelos épületállomány hőtechnikai jellemzőit a jelenleg érvényes előírásokkal
összevetve azt tapasztaljuk, hogy a külső falszerkezet esetében a gyártáskori,
elméletileg számított rétegrendi hőátbocsátási tényező is mintegy duplája a mai
követelményértéknek. A gyakorlatban tapasztalt, az esetleges gyártási hibákat és az
idő folyamán bekövetkezett öregedést, szerkezeti állagromlást is magában foglaló
tényleges hőátbocsátási érték pedig akár háromszorosa is lehet az előírásnak. Az
összesített energetikai jellemző, azaz a fajlagos éves energiafogyasztás tekintetében már
kevésbé egzakt módon tehető meg az összehasonlítás, mivel a követelményérték
függ az A/V viszonytól. Az épületek jellemzően egyszerű, kompakt tömegformálása
alapján a követelményérték 120‐150kWh/m2,év között feltételezhető, amely mintegy
fele, harmada a panelos épületekre jellemző 280‐320 kWh/m2,év összenergia‐
fogyasztási értéknek.
A jelenleg érvényes hőtechnikai követelményértékek várható szigorodására a
szakmai vitaanyagokban felvázoltak alapján következtethetünk, mértékét a
megismert dokumentumok alapján prognosztizálhatjuk.5 A 31/2010 EU direktíva
(EPBD Recast) előírásai alapján a tagországoknak saját rendeleteiket 2012. július 19‐ig
kell megalkotniuk, melyek alkalmazása legkésőbb 2013. január 9‐től kötelező. A
direktíva előírásai között szerepel, hogy a 2020 után épülő új épületeknek közel nulla
energiaigényűnek kell lenni! Ennek értelmében az épületszerkezetek hőátbocsátási
tényezőinek határértéke 2019‐ig várhatóan átlagosan 38%‐kal fog csökkenni (ld.
táblázat), ami egyes szerkezeti elemek esetében akár 50%‐os szigorodást is jelent
majd. A fajlagos hőveszteség‐tényező és az átlagos hőátbocsátási tényező
határértékei 28‐30%‐kal szigorodnak a ma érvényes követelményértékekhez képest.
A jelenlegi és tervezett határértékeket az alábbi táblázatok és grafikonok szemléltetik:
5

Magyar Mérnöki Kamara szakmai egyeztető megbeszélés anyaga, 2011. március, www.mmk.hu
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6. táblázat: Követelményértékek várható változása 2011‐2019

Épülethatároló
szerkezetek

2011

Külső fal
0,45
Lapostető
0,25
Padlásfödém
0,30
Fűtött tetőteret határoló
0,25
szerkezetek
0,25
Alsó zárófödém árkád felett
Alsó zárófödém fűtetlen
0,50
pince felett
Üvegezés
‐
Speciális üvegezés
‐
Homlokzati üvegezett
nyílászáró
1,60
(fa vagy PVC
keretszerkezettel)
Homlokzati üvegezett
nyílászáró
2,00
(fém keretszerkezettel)
Homlokzati üvegfal,
1,50
függönyfal
Üvegtető (függőleges
‐
helyzetű)
Tető felülvilágító
2,50
Tetősík ablak
1,70
Ipari ajtó és kapu, tűzgátló
‐
ajtó és kapu
Homlokzati, vagy fűtött és
1,80
fűtetlen terek közötti ajtó
Homlokzati, vagy fűtött és
‐
fűtetlen terek közötti kapu
Fűtött és fűtetlen terek
0,50
közötti fal
Szomszédos fűtött épületek
1,50
és épületrészek közötti fal
Lábazati fal, talajjal
érintkező fal 0 és ‐1 m
0,45
között
Talajon fekvő padló
0,50
(új épületeknél)
Követelményértékek átlagos változása

2012

2015

2019

Követelmény‐
érték várható
csökkenése
(2011‐2019)

0,30
0,20
0,20

0,26
0,18
0,18

0,22
0,15
0,15

‐51%
‐40%
‐50%

0,20

0,18

0,15

‐40%

0,20

0,18

0,15

‐40%

0,30

0,28

0,25

‐50%

1,10
1,40

1,00
1,20

0,80
1,00

‐
‐

1,30

1,15

1,00

‐38%

1,60

1,45

1,30

‐35%

1,60

1,45

1,30

‐13%

1,60

1,45

1,30

‐

2,00
1,40

1,70
1,25

1,40
1,10

‐44%
‐35%

3,00

2,00

2,00

‐

1,60

1,45

1,30

‐28%

2,00

1,80

1,60

‐

0,33

0,30

0,25

‐50%

1,60

1,60

1,60

7%

0,40

0,30

0,25

‐44%

0,40

0,30

0,25

‐50%
‐38%
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A fajlagos hőveszteség‐tényező követelményértéke 2012‐től várhatóan az alábbiak
szerint változik:
2. grafikon: Fajlagos hőveszteség‐tényező jelenlegi és tervezett követelményértéke
A/V= 0,1‐0,3
A/V= 0,1‐0,3
A/V= 0,1‐0,3

qm=0,141W/m3,K
qm=0,057+0,28(A/V)W/m3,K
qm=0,421W/m3,K

Mivel az átlagos hőátbocsátási tényező értéke a fajlagos hőveszteség‐tényezőből
levezethető, ezért ennek értékei az alábbiak szerint változnak majd:
A/V= 0,1‐0,3
A/V= 0,1‐0,3
A/V= 0,1‐0,3

qm=0,47W/m2,K
qm=0,28+0,057(V/∑A)W/m3,K
qm=0,32W/m3,K

3. grafikon: Átlagos hőátbocsátási tényező jelenlegi és tervezett értéke
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4. Felújítások állami támogatásának rendszere, finanszírozási
lehetőségek
A lakáspolitika egyik legfontosabb hosszú távú célkitűzése a korszerű
lakásállomány kialakítása és megőrzése. Ez a cél többek között a meglevő
lakásállomány folyamatos felújításának ösztönzésével érhető el. Az eddig
ismertetettek alapján megállapítható, hogy a meglevő lakásállomány egyik, jelentős
felújításra, azon belül pedig energetikai korszerűsítésre leginkább rászoruló része az
iparosított szerkezeti rendszerű épületek köre. Ide tartoznak a házgyári panelos
szerkezetű épületek is, melyek felújításához, korszerűsítéséhez a kormányzat 2001
óta nyújt vissza nem térítendő támogatást. Az évről évre rendelkezésre álló pályázat
kisebb változtatásokkal legutóbb 2009‐ben került meghirdetésre. A pályázat a dolgozat
írása idején már lezárult, új pályázat nem áll rendelkezésre, a 2009‐ben támogatást nyert
pályázatok kifizetése jelenleg is folyamatosan zajlik.

4.1. Zöld Beruházási Rendszer, Klímabarát Otthon Panel Alprogram6
A támogatás célja:
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. Törvény 10. §‐a alapján a
nemzetközi kibocsátás‐kereskedelem keretében a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter a Magyar Állam nevében kiotói egységeket értékesíthet és vehet, e törvény
céljának hatékonyabb elérése céljából.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet értelmében a Magyar Állam, az
általa folytatott nemzetközi kibocsátás‐kereskedelemből származó, pénzügyileg
teljesített ellenérték terhére, Zöld Beruházási Rendszert működtet.
A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú
épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik széndioxid‐
kibocsátáscsökkentést és energia‐megtakarítást eredményező felújítására.
Támogatható tevékenységek köre:
A ZBR keretében minden olyan energiahatékonysági intézkedés támogatható,
melynek széndioxid‐kibocsátás csökkentése mérhető, illetve energetikai
6

Pályázati útmutató „Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid‐kibocsátás
csökkentést és energia‐megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” c.
pályázathoz (2009), Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
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hatékonyságjavító hatása a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint igazolható. A
beruházást követően az épület az eredetinél lényegesen jobb széndioxid‐kibocsátási
adatokkal és energiahatékonysággal kell, hogy rendelkezzen.
A pályázatban támogatás az iparosított technológiával épített lakóépületek
felújítására az alábbi, a felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energia‐
megtakarítást eredményező munkálatokra igényelhető:
-

Nyílászárók energia‐megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje:
• Az épület külső nyílászáróinak energia‐megtakarítást eredményező
felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90 %‐ában
• A lépcsőházak és az egyéb közös fűtött helyiségek (pl. közös
tárolók, stb.) külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy
cseréje 100%‐ban.

-

Homlokzatok és födémek hőszigetelése:
• Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése
• Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése
• Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének hő‐és
vízszigetelése, vagy az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes
felületének
hőszigetelése
beépítetlen
magastető,
illetve
tetőfelépítmény esetében.
• Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az
első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince,
garázs stb.) vagy külső térrel (árkád) érintkezik.

-

Épületgépészeti
rendszerek
korszerűsítése,
(energia‐megtakarítást
eredményező) felújítása:
• Új szellőzőrendszer kialakítása, (lakásonkénti vagy központi)
hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése, vagy a meglévő
szellőzőrendszerek légtechnikai és tűzbiztonsági előírásokat
egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerűsítése a szükséges
légcsere biztosítása érdekében.
• Meglévő fűtési rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása:
o Az épület hőfogyasztásának szabályozására és mérésére
alkalmas eszközök beszerelése.
o A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges
berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése.
o A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület
hőfogyasztásának
lakásonkénti
költségmegosztására
alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy
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•

•
•

•

-

költségmegosztók) beszerelése.
o Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszer
átalakítása, ezen belül:
 strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje;
 az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók
elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves
fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer
kialakítása.
o Kazánok, hőközpontok energiatakarékos berendezésekre
történő cseréje, valamint szükség szerint a fűtési vezeték
felújítása, hőszigetelése, cseréje.
o Hőleadók energiatakarékos berendezésekre történő cseréje,
valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje.
Hálózati
melegvíz‐ellátási
berendezések
és
rendszerek
korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, ha
szükséges, a melegvíz‐és cirkulációs vezetékek hőszigetelése.
A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését
lehetővé tevő mérőórák felszerelése.
Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos
kapcsolóbiztosító‐, főelosztó berendezés korszerű berendezésekre
történő cseréje.
Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség
esetén cseréje, csere esetén biztonsági felvonó beépítése.

A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók
megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az
energiatermelésre, a tárolásra, az energiaszállítására és a hálózatba való
esetleges visszatáplálásra:
•
•
•
•

•
•
•
•

Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése.
Napelemek (áramtermelésre) telepítése.
Kapcsolt hő‐ és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek
telepítése.
Biomassza (palett/faháncs kazánok, fagázosítással működő
rendszerek,
stb.,
különösen
napkollektorral
párosítva)
berendezéseinek telepítése.
Hőszivattyú telepítése.
Geotermikus rendszerek telepítése.
Épületbe integrált mikro szélerőmű (áramtermelésre) telepítése.
Egyéb speciális megújuló energiaforrások és tárolóik (egyedi
elbírálás) telepítése.
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-

Megújuló energiaforrás létesítése akkor is támogatható, ha helyileg nem az
épülethez kötődik, de a felhasználás egyértelműen az érintett lakásokra
irányul.

-

Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető
szerkezetek beépítése:
• Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári
szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a
téli sugárzási nyereség csökkenne.

-

Az épületek lodzsáinak
hasznosítására

beüvegezése

a

szoláris

nyereségek

passzív

A pályázat tárgya és benyújtásának módja
A pályázat keretén belül támogatható az 1992. július 1. előtt kiadott építési
engedély alapján iparosított technológiával épített lakóépületek energia‐
megtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti
rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint megújuló
energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése. A pályázat
szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a
közép‐ és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb,
előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület.
A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet.
A pályázat lehet kétlépcsős, vagy egylépcsős:
Kétlépcsős a pályázat, ha a pályázatot az önkormányzat is támogatja. Ebben
az esetben az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki az iparosított
technológiával épített lakóépületek széndioxid‐kibocsátáscsökkentést
eredményező
energiatakarékos
felújításának
önkormányzati
támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás
mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közreműködés
módját, eszközeit. Első lépcsőként a pályázó társasházak és
lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják
be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az
önkormányzati pályázatban megjelölt mértékű saját erőből történő
finanszírozását. Az önkormányzati döntést követően második lépcsőben
az önkormányzat által is támogatott pályázatokat – az önkormányzat
dokumentumaival kiegészítve – a pályázó társasházak, ill.
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lakásszövetkezetek továbbítják a ZBR pályázati rendszerébe.
Egylépcsős a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában lévő épületre
vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli
részének saját erőből történő finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül
nyújtja be a ZBR pályázati rendszerébe.
A pályázattal elnyerhető támogatás
A pályázaton az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid‐
kibocsátást és energia‐megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
bekerülési költségéhez utólagos, teljesítésarányos, vissza nem térítendő állami
támogatás igényelhető. A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a
pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok
megfizetésére a pályázó köteles, az állami támogatás összege nem emelkedik. Ha a
beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített
pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami támogatás összege ezzel
arányosan csökken. A támogatási rendszer úgy lett kialakítva, hogy komplex
felújításokra motiváljon, felkínálva a KlímaBÓNUSZ kiegészítő támogatás
lehetőségét a pályázóknak. Ennek megfelelően a támogatás többszintű, az alábbiak
szerint:
Alaptámogatás (intézkedés alapú támogatás):
Valamennyi érvényes pályázat esetén igénybe vehető állami támogatás, melynek
mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség egyharmada, de
lakásonként legfeljebb 500.000,‐Ft lehet.
KlímaBÓNUSZ támogatás (hatékonyság alapú támogatás):
Amennyiben az épület a felújítás eredményeképpen teljesít egy előirányzott
energetikai célkategóriát, akkor jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra is. A
támogatás mértéke az elért kategóriától függ, mértéke a beruházási költség kb. 10‐
27%‐a. A célzott kategória lehet C, B, A és A+, A++ . Az elnyerhető támogatás
mértéke nagyobb, ha magasabb kategóriába kerül az épület. A százalékban kifejezett
támogatási arány egyre nagyobb, ha az elért kategória magasabb. Amennyiben az
elért kategória nem éri el a C kategóriát, a pályázó nem jogosult a KlímaBÓNUSZ
támogatásra. A kategóriába sorolás a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti
épületenergetikai számítás alapján történik. A KlímaBÓNUSZ támogatás az elért
kategória függvényében az alábbiak szerint alakul:
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7. Táblázat: KlímaBónusz támogatás mértéke a ZBR pályázatban
C
10%
200.000 Ft/lakás
B
15%
300.000 Ft/lakás
A
20%
400.000 Ft/lakás
A+
25%
700.000 Ft/lakás
A++
27%
1.000.000 Ft/lakás
4.1.1. A pályázati kiírások feltételeinek változása 2006‐2011‐ig
2006 óta három alkalommal került kiírásra pályázat a panelos épületek, illetve az
iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának támogatására. A három,
alapvető célját tekintve azonos pályázat nem csak címében, de egyes részleteiben is
változott az elmúlt 5 évben.
2006: „AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIATAKARÉKOS
KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS A LAKÓÉPÜLETEK KÖRNYEZETE FELÚJÍTÁSÁNAK
TÁMOGATÁSA”

•

•
•
2008:

Támogatható tevékenység a lakóépület közvetlen környezetében levő, azaz az
épület telke és közvetlen mellette levő utak, parkolók, játszóterek, parkok
korszerűsítése is, abban az esetben, ha az épület hőszigetelése az érvényben
levő hőtechnikai előírásoknak megfelel.
Távfűtési rendszerről való leválás nem támogatható.
Állami támogatás mértéke max. 400.000Ft/lakás.
„AZ

IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA‐
MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA”

•

•

•

•
•

Támogatott tevékenység a megújuló energiafelhasználás növelése, a
hagyományos
energiahordozók
megújuló
energiaforrásokkal
való
helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az
energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra.
Az épület és az egyes lakások hőfogyasztásának szabályozására és mérésére
alkalmas eszközök beszerelését más pályázat (ÖKO‐Program) támogatja, ezért
önállóan ezekre a tevékenységekre pályázni nem lehet.
Támogatás szempontjából elismerhető költségek közt szerepelnek a tervezői
és szakértői díjak, energetikai számítás és thermográfiai vizsgálatok díjai, a
pályázat tervezési költségei, a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségei, 2
évnél nem régebbi statikai szakértői költség is.
A kapcsolódó költségek összegét a támogatott bruttó kivitelezési költség
részarányában (35MFt‐ig 7%, 35MFt fölött 5%) maximálják.
Távfűtési és távmelegvíz rendszerről való leválás a 7/2006 TNM rendelet 4.
melléklete alapján végzett megvalósíthatósági elemzés alapján, indokolt
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•

esetben támogatható.
Állami támogatás mértéke 500.000Ft/lakás.

2009: „ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON PANEL ALPROGRAM
IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID‐KIBOCSÁTÁS
CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA‐MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK,
FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA”

•
•
•
•
•

Épületgépészeti rendszerek felújításakor, új szellőzőrendszer kialakítása
esetén támogatható hővisszanyerős szellőző rendszer kialakítása.
Téli sugárzási hőnyereséget nem csökkentő árnyékoló, vagy árnyékvető
szerkezetek alkalmazásával a nyári hővédelem javítása támogatható.
Passzív szoláris nyereségek növelése érdekében az épületek lodzsáinak
beüvegezése támogatható.
Elszámolható költségek köre szűkül, nem számolhatók el a pályázat
előkészítésével kapcsolatos költségek.
Alaptámogatás mértéke a korábbiakhoz képest nem emelkedik
(500.000Ft/lakás), de megjelenik a hatékonyság alapú támogatás, a Klíma
Bónusz, mértéke a beruházási költség kb. 10‐27%‐a.

4.2. Panel Plusz Hitelprogram7
A panelos épületek energiahatékonyságát növelő felújítások ösztönzésének másik
eszköze a kedvező kamatozású hitellehetőségek biztosítása a felújítást végző
tulajdonosok
számára.
A
ʺSikeres
Magyarországértʺ
Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram részeként meghirdetett Panel Plusz
Hitelprogram a lakóközösségek és a helyi önkormányzatok részére a panellakások
energia‐megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának hitelből történő
finanszírozásához biztosít kedvezményes hitellehetőséget. A hitelprogram célja az
iparosított technológiával épített lakóépületek energia‐megtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatása céljából kiírt pályázathoz kapcsolódó
hitelnyújtás, továbbá az ilyen jellegű korszerűsítést, felújítást eredményező
tevékenységek pályázaton kívüli megvalósításához kedvezményes forráslehetőség
biztosítása. A hitelprogram keretében az alábbi három célra igényelhető hitel:
•
•
•

Közvetlen pályázatot kiegészítő hitel
Kétlépcsős pályázatot kiegészítő hitel
Önálló hitel

A hitel forráslehetőséget nyújt lakásszövetkezeteknek, valamint társasházak
7

Panel Plusz Hitelprogram, Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi
pályázataihoz – Termékleírás, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
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tulajdonostársi közösségei számára. A hitelt igénybe vehetik helyi önkormányzatok
is, amelyek kétlépcsős pályázat esetén nyilvános pályázatot írnak ki az iparosított
technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának önkormányzati
támogatására, illetve amelyek saját tulajdonú bérházaik felújítása esetén az állami
támogatás mellett a fennmaradó költségek legfeljebb 2/3‐ad részét hitelből kívánják
fedezni. A hitelből finanszírozható felújítási munkák köre a fent részletezett Zöld
Beruházási Rendszer, Klímabarát Otthon Panel Alprogram által támogatott
beavatkozások köréhez igazodik:
•
•
•
•

nyílászárók energia‐megtakarítást eredményező felújítása; vagy cseréje,
homlokzatok és födémek hőszigetelése,
épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása,
a megújuló energiafelhasználás növelése.

A finanszírozásban részt vevő hitelintézetek által nyújtott és az MFB Zrt. által
refinanszírozott hitel legnagyobb összege közvetlen és két lépcsős pályázatot
kiegészítő hitelcél esetén lakásonként legfeljebb 1.000 000 Ft, az önálló hitelcél esetén
lakásonként legfeljebb 1.125 000 Ft lehet.
Közvetlen pályázatot kiegészítő hitel és kétlépcsős pályázat kiegészítő hitel
esetében saját erő nem szükséges. Önálló hitel esetében a saját erő 25%, amelybe
beszámítható az államháztartás más alrendszeréből vagy közösségi forrásból kapott
támogatás.
A hitel kamata 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5‐3,5%/év hitelfelvevőtől függően,
lejárata legfeljebb 15 év.
A hitel türelmi ideje a szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év. Amennyiben a
hitelfelvevő lakás‐takarékpénztári szerződéssel rendelkezik, akkor a hitel lejárata és
türelmi ideje a lakás‐takarékpénztári szerződéshez igazodik, de a türelmi idő nem
haladhatja meg a 8 évet.

4.3. Energiahatékonysági Hitel Alap (EHA)8
A Német Szövetségi Köztársaság kormánya a magyar gazdaság számára 1991ben
50 M DEM segélyt ajánlott fel célzottan szénbeszerzésre. A segélyből befolyt forint
összeg 60%‐a az energiatakarékossági, az energiaigényesség mérséklését szolgáló
beruházások kedvezményes hitellel történő támogatására szolgál.
Az Alap olyan energia‐megtakarítást eredményező fejlesztések megvalósítását
finanszírozza, amelyek az energia‐megtakarítások révén hatékonyan járulnak hozzá
a nemzetgazdaság energiaigényességének mérsékléséhez,
energiaköltségeinek
csökkentéséhez, a környezetszennyezés mérsékléséhez, valamint az importfüggőség
8

www.energiakozpont.hu/eha
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csökkentéséhez. Cél a hagyományos energiahordozók megújuló‐, vagy megújítható
energiahordozókkal,
illetve
hulladékenergiával
való
helyettesítése,
az
energiahordozókkal kapcsolatos takarékos gazdálkodás feltételeinek a megteremtése,
a feltárt energiaveszteségek minél kisebb ráfordítások mellett történő mérséklése,
illetve kiküszöbölése.
Az ismertetett célkitűzések megvalósításához a saját és egyéb forrás
kiegészítéseként természetes vagy jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok részére nyújtható a kedvezményes beruházási hitel.
A kedvezményes kölcsön olyan konkrét beruházások finanszírozásához
használható fel, amelyek megvalósítása eredményeként egyértelműen (mérhető
módon) igazolható energiahordozó‐megtakarítás jelentkezik. A kedvezményes
kamatozású hitel csak azokra a beruházásokra nyújtható, amelyek az energiapolitikai
és a környezetpolitikai célkitűzésekkel összhangban vannak, műszakilag
megvalósíthatók,
energetikai
hatékonyságuk
megfelelő,
a
korszerűség
követelményeit kielégítik, továbbá megfelelnek az érvényben lévő biztonságtechnikai
és környezetvédelmi előírásoknak. Ezek mellett szükséges feltétel:
•
•
•
•
•
•
•

a fejlesztés eredményeként elért összes költség‐megtakarításból az
energiaköltség‐megtakarítás, arányaiban legalább 50 %‐ot képviseljen,
a fejlesztés hatásaként elért alapenergia megtakarítás legalább 30 GJ/év/MFt
legyen,
a kedvezményes hitel összege maximum a teljes fejlesztési költség 90 %‐a
lehet, de egy‐egy beruházásnál nem haladhatja meg a 200 millió Ft‐ot,
a teljes fejlesztési költség minimum 10 %‐a saját forrásként kell, hogy
rendelkezésre álljon,
a beruházás megvalósítási időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot,
a kedvezményes hitel futamideje max. 6 év (beleértve a legfeljebb 2 év türelmi
időt is),
megkezdett beruházás esetén pályázat nem nyújtható be.

Az ezen keretből biztosítható kedvezményes hitel kamata változó, mértéke a
mindenkori jegybanki alapkamat 1/4‐e, ezen túlmenően a bank által felszámított
kamatrés 2,5%.

4.4. Épületek energetikai felújításához kapcsolódó egyéb támogatások
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) számú kormányrendelet
alapján az állam kamattámogatást nyújt társasházak és lakószövetkezetek felújítási
célú hiteleihez. A társasház felújítási alapképzésének előírt mértékű teljesítése és
hitelintézetnél történő elhelyezése esetén a lakásszövetkezeti tulajdonú és a társasház
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lakóépületek közös tulajdonú részeinek korszerűsítéséhez, felújításához,
hitelintézettől felvett kölcsönök törlesztéséhez az állam támogatást nyújt. A vissza
nem térítendő kamattámogatás mértéke a törlesztés első 5 évében a kamat 70%‐a, a
második 5 évben pedig 35%‐a.
Lakóépületek
energetikai
felújításának
finanszírozásába
a
lakáscélú
megtakarításokra vonatkozó állami támogatás is bekapcsolható. A hitelfelvétellel egy
időben megkötött lakástakarékossági szerződés (Fundamenta, OTP Lakáskassza)
esetén a hitel fedezete az állami támogatással kiegészülő lakás célú megtakarítás,
melyet a hitelt felvevő a szerződés megkötésével a Bank részére engedményez.
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5. ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram eredményei, 2001‐2009
Az előzőekben részletesen ismertetett ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram és
annak előzménye, a Nemzeti Energiatakarékossági Program keretében az állam 2001
óta nyújt vissza nem térítendő támogatást az iparosított technológiával épült
lakóépületek korszerűsítéséhez. Az elindulása óta – 2007 kivételével – minden évben
meghirdetett felhívásra növekvő számú beadott pályázat érkezett, egyre több
támogatást igényelve az elvégezni kívánt felújításokhoz. Idő közben a pályázati
feltételek is módosultak (l. korábbi fejezetek), illetve a szigorodó hőtechnikai
követelményeknek való kötelező megfelelés egyre nagyobb fajlagos energia‐
megtakarítást eredményező beavatkozásokat indukált.
A pályázatok lebonyolítása 2008‐ig az Országos Lakás és Építésügyi Hivatal
(OLÉH), majd az Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI)
feladata volt, 2009‐től pedig ezt a feladatot az Energia Központ Kht. látja el. A
korábbi pályázatokra vonatkozó összesített adatok, azaz a pályázók száma, a
felújítással érintett lakások száma és alapterülete, valamint a felújítások költsége és
az igényelt támogatás ezen szervezetek segítő közreműködésével volt megismerhető.
Az adatok önmagukban is érdekesek, jól jellemzik a lakóépületek és különösen a
panelos technológiával épült épületek energetikai korszerűsítésének rohamosan
növekvő igényét.
Az idők során a hőtechnikai előírásokban bekövetkező változás, azaz a 7/2006
TNM rendelet által előírt számítási eljárás tette lehetővé, hogy a pályázati
dokumentumokban a felújítással elérhető összesített és fajlagos energia‐megtakarítás
kimutatható legyen. Korábbi évekre ez az adat nem áll rendelkezésre, de a kiinduló
adatokból ez nagyságrendileg megbecsülhető.
A rendelkezésre bocsátott adatok összesített jellegűek, melyek az országos, a
budapesti, illetve külön a Budapest XV. kerületében megvalósult felújítások adatait
tartalmazzák. Utóbbival részletesebben, az energetikai felújítások jellemző műszaki
megoldásait tárgyaló fejezetben is foglalkozom, ezek a részadatok az országos
adatokkal így válnak összevethetővé.
A pályázati rendszer 10 éves történetében összesen több mint 6200 pályázatot
támogattak, melyből 579 projekt (9,3%) volt fővárosi, a többi vidéki. 2008‐ban ez az
arány 11,9% volt, ami 2009‐ben jelentősen megváltozott. Feltehetően a gazdasági és
ingatlanpiaci válság miatt a vidéki panelépületek felújítása szinte teljesen leállt, a 184
pályázat közül csak 100 volt vidéki, és 84 fővárosi. A csökkenés a fővárosban is
érzékelhető volt, az előző évi projektek száma (219 db) közel harmadára esett vissza
(84 db). Ugyanakkor a 2009‐ig jellemző 1/3 arányú állami támogatás mértéke
jelentősen megnőtt, köszönhetően a megváltozott pályázati feltételeknek. Ekkor
került először bevezetésre a KlímaBónusz, mely a pályázókat drágább, de nagyobb
energia‐megtakarítást eredményező megoldások megvalósítására ösztönözte. Az egy
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lakásra jutó beruházási költség ebben az időszakban több mint duplájára emelkedett,
a támogatás pedig megháromszorozódott. 2008‐tól a tervezett energia‐ megtakarítás
is megjelenik a statisztikákban. Országos viszonylatban 2009‐ben az előző évihez
képest alig tizedannyi pályázat keretében harmadannyi költséghez kértek
támogatást, de a tervezett energia‐megtakarítás „csak” 41%‐ra esett vissza. A
budapesti projektek esetében ez még kedvezőbben alakult. A pályázatok száma 2008‐
2009 között ugyan a harmadára esett vissza, de 24%‐os összköltség csökkenés mellett
a tervezett energia‐megtakarítás mintegy 9%‐kal növekedett. A tervezett felújítások
energiahatékonyságának, azaz az egy m2‐re vetített energia‐megtakarítás
mértékének folyamatos növekedése kezdetektől megfigyelhető.
Budapest XV. kerületének pályázati adatai csak 2008‐ig állnak rendelkezésre, mivel
az Energia Központ Kht. fővárosi kerületenként nem rendszerezi az adatokat. Ennek
ellenére megállapítható, hogy a vizsgált időszakban, azaz 2001‐2008 között minden
mutató a fővárosi trendekkel azonos képet mutat.
Mivel az energia‐megtakarítás mértéke – a 7/2006 TNM rendelet életbe lépése miatt
– csak 2008‐tól követhető, ezért a korábbi évek felújításai által elért megtakarításokat
csak következtetve lehet megbecsülni. 2008‐ban országos átlagban 82.000 Ft‐ba került
1GJ energia megtakarítása. Ugyanez a fővárosban közel azonos nagyságrendű
összeg, 78.700 Ft volt. Ennek mértéke függött a betervezett műszaki megoldásoktól
és az építőipari munkák árszínvonalától is, de az összköltséghez való aránya
jellemzőnek fogadható el. Ezt a fajlagos költséget a korábbi évek inflációs rátáival
valorizálva megkaphatjuk az adott évre jellemző – hasonló műszaki tartalom mellett
elérhető – egységnyi energia‐megtakarítás költségét. Az adott évben betervezett
felújítási költséget a fajlagos energia‐megtakarítási költséggel elosztva a felújítási
munkálatok által elért energia‐megtakarítás számítható ki, melynek egységnyi
lakóterületre vetített értéke a támogatott munkálatok hatékonyságát mutatja meg. A
számítás pontatlansága ellenére megállapítható, hogy a korábbi években elért
fajlagos éves energiafogyasztás csökkenés (25‐30kWh/m2,év) a későbbiekben
jelentősen növekedett (42‐48kWh/m2,év), illetve 2009‐ben kiugróan megnőtt
(kb.115kWh/m2,év). A jelentős javulás hátterében nem csak a hagyományos energia‐
megtakarítási lehetőségek (pl. hőszigetelés) fokozott alkalmazása, hanem a megújuló
energiák nagyobb arányú hasznosítása is áll.
Az államilag támogatott (NEP, ZBR) panelfelújításokkal az elmúlt 10 évben
országos összesítésben mintegy 3.121.000GJ energiát lehetett megtakarítani, melyhez
a főváros 758.000GJ összesített energia‐megtakarítással járult hozzá.
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6. Panelépületek energetikai felújításának gyakorlata Budapest XV.
kerületben
Budapest XV. kerülete a főváros északkeleti részén fekvő peremkerület. A
kerületet északon Dunakeszi és Dunakeszi‐alsó, északkeleten Fót, keleten Csömör
határolja. Nyugatról Budapest IV. kerülettel, délről a XIV. kerülettel, délkeletről
pedig a XVI. kerülettel határos. Területe 26,94 km2, 2010. januári adatok szerint
lakosainak száma 80.030 fő, a kerületben 38.282 lakás található. A kerület részei:
Pestújhely, Rákospalota és Újpalota.
A kerületben összesen 155 épületben 18 184 panellakás van, ami a fővárosi panelos
lakások 9,5%‐a. A lakások átlagos alapterülete 55m2.
8. Táblázat: Budapest XV. kerület panelos lakótelepei
Lakótelep
Épületek száma
MÁV‐lakótelep
11
Károlyi S. lakótelep
8
Kossuth utcai lakótelep
16
Énekes utcai lakótelep
15
Mézeskalács téri lakótelep
5
Újpalotai lakótelep
99
Szilas‐parki lakótelep
1
Összesen
155

Lakások száma
570
344
936
415
660
15 211
48
18 184

A kerület panelos lakóépületeinek túlnyomó többsége (80,7%) 1970‐1979 között
épült. A lakások 96%‐a (17 480 db) csatlakozik a távfűtési rendszerre. Kivételt csak a
Csobogós utcai 11 db, 4 emeletes épület lakásai képeznek. A távfűtést az Újpalotai
erőmű biztosítja.
A kerületi panelrekonstrukciós pályázatok története
A kerületben zajló panelépület felújítások eddigi története négy szakaszra
osztható. Az első ütem keretében a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős
tárca nélküli miniszter pályázati felhívására 2005 végéig 10 lakóépület adott be
pályázatot az 1/3‐1/3 állami és önkormányzati támogatásra, melyek közül 2 pályázat
nyert az összesen 228 MFt költségű felújításokhoz 77,13 MFt önkormányzati
támogatást. A felújítások 417 db lakást érintettek.
A második ütem keretében, 2006‐ban már 16 pályázó nyert el támogatást a beadott
18 pályázatból. A részükre kifizetett 262 MFt önkormányzati támogatás a teljes
felújítási költség 31,9%‐a volt, amihez ugyanilyen mértékű állami támogatás járult. A
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felújítások 1617 lakás számára jelentettek korszerűsödést.
Az Önkormányzati minisztérium által 2008 tavaszán kiírt pályázat nyomán a
kerületi önkormányzat szintén meghirdette az iparosított technológiával épült
épületek felújításának támogatására vonatkozó pályázatát, melyre a korábbiaknál
lényegesen több, 27 pályázatot nyújtottak be és nyertek támogatást. A korlátozott
pénzügyi lehetőségek nem tették lehetővé a támogatás 1/3‐os mértékének
biztosítását, a kifizetésre került mintegy 496 MFt a költségek 20,7%‐t fedezte. A 784
MFt‐os állami támogatás mellett a lakossági önrész mértéke 46,6%‐os volt. A
pályázati dokumentációkban becsült éves energia‐megtakarítás 32 676GJ volt, mely
az érintett 3 206 db lakást figyelembe véve 10,2GJ/éves átlagot jelentett. A tervezett
beavatkozások függvényében az egy lakásra jutó energia‐megtakarítás jelentősen
különbözött, a legkevesebb 1,0 GJ/év, a legtöbb 37,1GJ/év megtakarítás volt. A
FŐTÁV jelenleg érvényes 3.500 Ft/GJ hődíját figyelembe véve ez lakásonként 3.500 –
129.800 Ft éves megtakarítást jelent. A felújítások összköltségének az igényelt
támogatásokon felüli, tulajdonosokat terhelő önrésze az egyes pályázatok esetében
55 300 Ft‐tól 903 950 Ft‐ig terjedt. A nagyobb önrésszel járó felújítások jellemzően
nagyobb energia‐megtakarítást eredményeztek. Az önrész és az energia‐megtakarítás
forintban kifejezett mértékének hányadosa a megtérülés idejét mutatja. A számítás
szerint a beruházások tulajdonosi önrészének átlagos megtérülésének ideje 10,5 év,
ami az 1/3 arányú önkormányzati támogatás biztosításával kevesebb is lehetett
volna.
A panelfelújítások negyedik szakasza a kormány által 2009‐ben újra meghirdetett
ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogramjához kapcsolódik, melyre a társasházak és
lakószövetkezetek közül mintegy 20 db nyújtott be önállóan pályázatot.
A kerületi Önkormányzat 2005 és 2008 között összesen 5.240 db lakás energetikai
korszerűsítéséhez járult hozzá, ami a kerületi panelos lakások közel harmada. A
pályázatok nyomán kifizetett támogatások összesített értéke 835 MFt volt, melyhez
1.490 MFt tulajdonosi önrész és 1.121 MFt állami támogatás kapcsolódott. Az
elvégzett munkálatok bekerülési költsége 3.446 MFt volt összesen. A három
időszakban nyújtott támogatások segítségével megvalósított energetikai felújítások
összesen 48.832GJ éves energia‐megtakarítást eredményeztek, ami a jelenlegi
távfűtési hődíjat figyelembe véve 170.9 MFt költségmegtakarítást és a tulajdonosi
önrész 8,55 éves átlagos megtérülését jelenti.

6.1. A kerület panelépületeinek felújítása során alkalmazott beavatkozások
Az Önkormányzat az általa támogatásban részesített pályázatokról részletes
kimutatást vezet, melynek segítségével az elvégzett energetikai felújítások
eszközrendszere vizsgálható. A beavatkozások részletes műszaki ismertetése
túlmutat a dolgozat keretein, ezért csak azok fajtái, illetve előfordulásuk gyakorisága
került elemzésre. A nyilvántartás természetesen nem tartalmaz olyan
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beavatkozásokat, melyeket a pályázati támogatások rendszerén kívül, önerőből, vagy
pénzintézeti hitelfelvétellel finanszíroztak. Ezért az egyes beavatkozások
előfordulásának gyakorisága a konkrét igények és a beavatkozások fontosságán túl –
az állami és önkormányzati támogatások mellett is meglevő – pénzügyi korlátok
hatásáról, illetve a felújításokat tervező és/vagy lebonyolító szakemberek és a laikus
tulajdonosi kör épületenergetikai gondolkodásmódjáról ad jellemző képet.
9. Táblázat: Panelépületek felújításának alkalmazott eszközei Bp. XV. kerületben
Előfordulás
Beavatkozás fajtája
gyakorisága
Homlokzati hőszigetelés
84%
Homlokzati nyílászárócsere (lakás)
67%
Pince födém hőszigetelése
62%
Termosztatikus szelepek beépítése
53%
Strangszabályzók beépítése
49%
Hőmennyiségmérés, költségmegosztók
38%
Lapostető hőszigetelése
33%
Homlokzati nyílászárócsere (közös)
31%
Lapostető vízszigetelése
27%
Egyéb gépészeti rendszerelemek felújítása
20%
Kazáncsere
16%
Külső környezet felújítása
13%
Hőleadó (radiátor) csere
9%
Légtechnikai rendszer felújítása
9%
Megújuló energia (napkollektor, napelem)
2%
Árnyékolástechnika (redőny, reluxa)
0%
Új légtechnika (hővisszanyerős szell.)
0%
A támogatott pályázatok tanúsága szerint a felújítások több mint 2/3‐ban a
homlokzati hőszigetelést és a lakások homlokzati nyílászáróinak cseréjét végezték el.
A thermosztatikus szelepek és költségmegosztók felszerelésének viszonylag kis
aránya a beavatkozások között ‐ annak ellenére, hogy ezek az energiatudatos
használói magatartás elengedhetetlen eszközei ‐ az egy lakásra jutó alacsony
költséggel magyarázható, azaz valószínűleg ezeket nagy számban saját költségen
szereltetik be a lakóközösségek.
Az első fűtött szint alatti födém hőszigetelését annak ellenére nagy arányban
végezték el, hogy ez a beavatkozás elsősorban csak az ezen a szinten lakók számára
jelent közvetlen energia‐megtakarítást. Ehhez képest a hőveszteség szempontjából
kedvezőtlenebb helyzetben levő, legutolsó fűtött szint feletti hőszigetelés
elkészíttetésére lényegesen kevesebben vállalkoztak, aminek inkább műszaki okai
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lehetnek. Míg a pincefödémek alsó síkjának hőszigetelését csak a belmagasság
korlátozza, addig a legtöbb esetben lapos tetős kialakítás alacsony attika fala nem,
vagy csak nehezen teszi lehetővé pótlólagos hőszigetelés és új csapadékvíz‐szigetelés
beépítését.
A további beavatkozások előfordulása nem éri el a 25%‐ot. Légtechnikai
rendszerek korszerűsítésére csak minden tízedik pályázó vállalkozott, ezek között új,
hővisszanyerővel ellátott szellőzőrendszer kiépítése egyiknél sem szerepelt.
Megújuló energiaforrást csak egy pályázó kívánt hasznosítani. Ezen az épületen a
korábbi pályázati támogatás segítségével már az alapvető energetikai felújításokat
elvégezték.
Árnyékvető és árnyékoló szerkezetek alkalmazását csak 2009‐től támogatja a ZBR
Klímabarát Otthon Panel Alprogram, ezért erre senki sem pályázott a vizsgált
időszakban.
Utoljára 2006‐ban volt lehetőség, hogy a felújítással érintett épület közvetlen
környezetének javítását célzó munkálatokhoz is támogatást lehetett igényelni. Ez a
magyarázata, hogy kisebb arányban, de előfordult a benyújtott pályázatok között a
környezet felújítását célzó beavatkozás is. Ezek többnyire akadálymentesítést,
burkolatkészítést és padok kihelyezését jelentették.
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7. Panelépület energetikai felújítása, a beruházás megtérülése
Nyírpalota út 1‐21. alatti, Fszt+10 emeletes, 11 lépcsőházban összesen 352 lakást
magában foglaló panelos lakóépület az elsők között volt Budapest XV. kerületében,
mely az Önkormányzat által 2005‐ben kiírt pályázaton energetikai felújításhoz
támogatást igényelt és nyert el. Jellegzetes példája a kerület felújított panelos
lakóépületeinek. A korábban elvégzett felújítások a mai előírások és elvárások
tükrében részben elavultnak, energetikailag nem megfelelőnek tekinthetők, ezért az
épület alkalmas a további felújítások alternatíváinak vizsgálatára is.

7.1. Az épület ismertetése
Az épület 1970‐71‐ben épült, az ÉVM Típustervező Intézet tervei alapján a
budapesti III. sz. házgyárban készített előregyártott vasbeton panelekből. Befoglaló
mérete 209*11,2*32,1m.
Alapozása:
Homlokzati falak:
Pincefalazat:
Födémek:
Zárófödém:
vastag
Külső nyílászárók:
valamint
tömör

vasbeton pilléralap
25cm vastag szendvicspanel 5cm PS maghőszigeteléssel
15cm vastag monolit vasbeton szerkezet
16,5cm vastagságú előre gyártott vasbeton födémpanel
16,5cm vastagságú előre gyártott vasbeton födémpanel 8cm
PS hőszigeteléssel, 2rtg EPDM lemez szigetelés
faszerkezetű, egyesített szárnyú ablakok és loggia ajtók,
kétrétegű üvegezéssel ellátott, fémszerkezetű bejárati ajtók és
kialakítású
kukatároló ajtó

Az épület fűtési rendszere a FŐTÁV Zrt. Újpalotai Erőmű hálózatára kapcsolódik,
a használati meleg vizet is a távfűtési rendszer biztosítja. Az épület fűtési rendszere
alsó elosztású, kétcsöves kialakítású. Az épület energetikai felújítása több ütemben
történt az elmúlt évtizedben. 2000‐ben saját erőből megvalósítva lecserélték a
hőleadókat, Radal típusú radiátorokat szereltek fel. A radiátorok elé thermosztatikus
szelepeket szereltek be. Dinamikus strangszabályozókat építettek be a pince szinti
elosztó‐vezetékeken. Ekkor valósult meg a hőközponti hőmennyiségmérés is. A ház
elindult az Önkormányzat által 2005‐ben kiírt pályázaton, melyen támogatást nyert
az épület hőszigetelési munkáihoz. Az összesen 171,0 MFt költségű felújítást kb. 57,0
MFt önkormányzati és állami támogatás, valamint ugyanennyi önrész mellett
végezték el 2007‐ben. Az önrészt Fundamenta lakáskassza megtakarítással kombinált
banki hitelből fedezték. A felújítás során 5cm PS hőszigeteléssel kialakított Dryvit
vakolattal látták el az épület homlokzatait. Nyílászárók cseréjére, valamint a
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zárófődém és a pincefödém hőszigetelésére nem került sor. A további években, ismét
saját erőből, több kisebb költségű beavatkozást végeztek el a házon. 2010‐ben 4.
generációs költségmegosztókat szereltek fel, mely távfelügyeleti rendszer hálózatán a
folyamatos fogyasztásmérést biztosítja.

Épület képe a Nyírpalota út felől

Épület véghomlokzata

Hátsó, délkeleti homlokzat

Épület bejárata

Bejárati ajtó

Bejárati ajtó

Az épület jelenlegi állapotára elvégzett energetikai számítás 133,7kWh/m2,év
értéket mutat, mely 121,5%‐a a követelményértéknek (110,0kWh/m2,év). Az épület
így E (átlagosnál jobb) kategóriába sorolható.
40

Homlokzati részletek

Homlokzati részletek

Tető részlete

Strangszabályozó

Felújított hőközpont

Elosztó vezetékek a pincében

Az energetikai számítás eredményében, illetve az energetikai kategóriában jól
megmutatkoznak az elvégzett felújítás hiányosságai. Az alkalmazott 5cm vastagságú
hőszigetelés a rétegrendi hőátbocsátási tényezőre vonatkozó követelményértéket
éppen csak teljesíti, illetve a hőhidak figyelembevételével a teljes falfelületre
vonatkoztatva már alatta is marad. A pince feletti és a zárófödém U értéke szintén
elmarad a követelményértékektől. A teljes körű felújításhoz az ablakok cseréjére is
szükség lett volna.
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7.2. Felújítási lehetőségek vizsgálata, megtérülés‐számítás
A kínálkozó felújítási lehetőségek közül 3 alternatíva került részletes vizsgálatra.
T‐1 jelű felújítási alternatíva:
Ebben az alternatívában a korábban elmaradt felújítások, azaz a homlokzati
nyílászárók cseréje, illetve a zárófödém és az első fűtött lakószint feletti födém
hőszigetelése készül el. (Az épület homlokzati nyílászárói közül néhány ablak már
cserélve van, de ezt a számítások során figyelmen kívül hagytam.) Az épület fűtési
rendszere a jelenlegi kialakításban megmarad.
T‐2 jelű felújítási alternatíva:
Ez a felújítási változat a T‐1 alternatívában leírt beavatkozásokon túl, azaz a
nyílászárók cseréje és a födémek hőszigetelése mellett a HMV előállításába
bekapcsolt napkollektoros rendszer kialakításával számol. A mellékletben
részletezett számítások szerint a használati melegvíz igény közel 30%‐a fedezhető
megújuló energiával. A lakások jelenlegi szellőztetési rendszerét 70%‐os hatásfokkal
működő, hővisszanyerős, új szellőzési rendszer váltja fel, mely fűtési idényben
naponta 12 órát üzemel.
T‐3 jelű felújítási alternatíva:
A vonatkozó építésügyi előírások (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), 35. §
(8)) csak legfeljebb 10cm vastag utólagos hőszigetelést engednek meg a homlokzaton
elhelyezni a telek beépítettségének növekedése nélkül. A már elkészített 5cm vastag
utólagos szigetelésen felül ezért legfeljebb további 5cm vastagságú hőszigetelő
vakolatrendszer lenne elkészíthető a beépítettség megnövelése nélkül, ami
energetikai és gazdaságossági szempontból nem indokolható. A telek
beépítettségének további növelése kizárt, mivel az épület úszótelken helyezkedik el,
azaz beépítettsége már így is 100%‐os, vagy azt közelíti. Ennek ellenére, mintegy
elméleti lehetőségként, ebben a felújítási változatban a T‐1, T‐2 beavatkozásokon túl a
homlokzati felületek további 10cm vastag hőszigetelésével számoltam.
Az egyes felújítási változatokra jellemző, fajlagos primerenergia fogyasztást és az
energetikai besorolást a 7/2006 TNM rendeletnek megfelelően, WinWatt program
segítségével számítottam ki, a részletes számítás a Mellékletben található. Az
alternatívákat a kezdeti kiinduló állapothoz viszonyítva, kiszámolható a fajlagos és a
teljes épületre vetített energia‐megtakarítás mértéke, melynek értékét a budapesti
távhőszolgáltatás díjszámítását alapul véve, 3.500 Ft/GJ fajlagos értékkel lehet
meghatározni. Az éves viszonylatban megtakarított energia értékét az egyes
alternatívák megvalósítási költségével összevetve, a becsült megtérülési idő
mutatható ki.
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Az alábbi táblázat a számítások végeredményét mutatja:
10. Táblázat: Felújítási alternatívák energetikai eredménye és megtérülésük
Jel

Felújítás
költsége

Fajlagos
Energia‐
Energetikai
Energia‐
Megtérülési
energia‐
megtakarítás
besorolás megtakarítás
idő
fogyasztás
értéke

eFt

kWh/m2,év

GJ/év

eFt/év

év

T‐1

88.970

100,9

B

3.033

10.616

8,4

T‐2

211.970

80,6

A

4.916

17.206

12,3

T‐3

317.620

70,2

A

5.880

20.581

15,4

A három részletesen megvizsgált felújítási alternatíva közül a T‐3 jelű változat
eredményezi a legnagyobb energia‐megtakarítást évente. Ugyanakkor a
megvalósítás magas költsége miatt ennek a megtérülése a leghosszabb.
A tulajdonosokat, lakóközösségeket természetesen a saját „befektetésük”, azaz az
önrész megtérülése érdekli, amit jelentősen befolyásol az állami és önkormányzati
forrásból elérhető támogatás. Az éves megtakarítás értékét a saját erőből fedezett
költségrésszel összevetve az önerő megtérülése számítható ki. Mivel jelenleg nem áll
rendelkezésre állami pályázati lehetőség, ezért a számítást a legutóbbi ZBR
Klímabarát Otthon Panel Alprogram feltételei szerint vettem figyelembe. Az
önkormányzati támogatás mértékét – a XV. kerület ismertetett példája nyomán – 33%
helyett 25%‐ban határoztam meg.
11. Táblázat: Felújítási alternatívák finanszírozása, önerő megtérülése
Jel

Felújítás Állami
költsége támogatás

Önkormányzati
támogatás
(25%)

Szüks.
önerő

Energia‐
megtakarítás
értéke

Megtérü‐
lési idő

eFt

eFt

eFt

eFt

eFt/év

év

T‐1

88.970

43.002

22.243

23.725

10.616

2,2

T‐2

211.970

113.051

52.993

45.927

17.206

2,7

T‐3

317.620

169.397

79.405

68.818

20.581

3,3

A számítás eredményeként megállapítható, hogy az önrészre vetített megtérülés
lényegesen rövidebb, mint a teljes beruházási költség megtérülése. A 2‐3 éves
megtérülés már ösztönző lehet a tulajdonosok részére, hogy energia‐megtakarítást
eredményező felújítást hajtsanak végre. Ennél is fontosabb eredmény azonban az,
hogy míg a példában vizsgált esetekben a legkisebb (T‐1) és legnagyobb (T‐3)
energia‐megtakarítást eredményező alternatívák teljes beruházási költségének
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megtérülési aránya kb. 1:2, addig az önerő megtérülése ugyanebben az esetben közel
azonosnak tekinthető, illetve kedvezőbb támogatási feltételek mellett akár meg is
fordulhat. Ezzel a tulajdonosok a nagyobb energia‐megtakarítást eredményező
megoldások megvalósítására ösztönözhetők.
Értéknövekedés vizsgálata
A panelos lakóépületek felújítása során – főleg az épület külső megjelenését
jelentősen javító homlokzati hőszigetelés esetén – nem csak energia‐megtakarítás
érhető el, de a megújult épületben levő lakások piaci értéke is növekszik. Az egyes
konkrét esetekben bekövetkező értéknövekedés megállapítása értékbecslői
feladatkörbe tartozik, de átlagos mértéke az alábbi táblázatokból jól megállapítható.
12. Táblázat: Lakáskínálat felújítandó panelépületben, Budapest XV. ker.
FELÚJÍTANDÓ ÉPÜLETBEN ELADÁSRA KÍNÁLT LAKÁSOK
Cím
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
27

Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.

XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.

ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.

Zsókavár u.
Páskomliget u.
Nyírpalota u.
Erdőkerülő u.
Páskomliget u.
Zsókavár u.
Nyírpalota u.
Páskomliget u.
Nyírpalota u.
Drégelyvár u.
Drégelyvár u.
Zsókavár u.
Erdőkerülő u.
Zsókavár u.
Zsókavár u.
Zsókavár u.
Mézeskalács tér
Drégelyvár u.
Drégelyvár u.
Erdőkerülő u.
Drégelyvár u.
Zsókavár u.
Drégelyvár u.

Alapterület Kínálati ár
(m2)
e Ft
7 700
47
7 600
47
10 990
67
9 400
61
7 500
47
9 500
69
47
7 250
9 000
53
8 800
53
7 800
53
7 900
53
7 900
47
8 900
61
9 900
61
9 700
68
8 950
61
7 500
46
8 900
53
11 600
68
9 000
61
11 600
68
7 700
47
7 600
55

Fajlagos ár
e Ft/m2
163,8
161,7
164,0
154,1
159,6
137,7
154,3
169,8
166,0
147,2
149,1
168,1
145,9
162,3
142,6
146,7
163,0
167,9
170,6
147,5
170,6
163,8
138,2

Átlag

157,2

Medián:

161,7
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Forrás
www.ingatlan.com (5801723)
www.ingatlan.com (5914347)
www.ingatlan.com (5844597)
www.ingatlan.com (5778630)
www.ingatlan.com (5914806)
www.ingatlan.com (4968626)
www.ingatlan.com (5428787)
www.ingatlan.com (5746498)
www.ingatlan.com (5691964)
www.ingatlan.com (5660974)
www.ingatlan.com (5295070)
www.ingatlan.com (5811865)
www.ingatlan.com (5921435)
www.ingatlan.com (5845091)
www.ingatlan.com (5845308)
www.ingatlan.com (5863516)
www.ingatlan.com (5845764)
www.ingatlan.com (5848713)
www.ingatlan.com (5572720)
www.ingatlan.com (5531019)
www.ingatlan.com (559280)
www.ingatlan.com (5644826)
www.ingatlan.com (5885858)

13. Táblázat: Lakáskínálat felújított panelépületben, Budapest XV. ker.
FELÚJÍTOTT ÉPÜLETBEN ELADÁSRA KÍNÁLT LAKÁSOK
Cím
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XV. ker.

Nyírpalota u.
Drégelyvár u.
Vácegres u.
Erdőkerülő u.
Kazán u.
Nyírpalota u.
Vácegres u.
Alkotmány u.
Drégelyvár u.
Erdőkerülő u.
Alkotmány u.
Zsókavár u.
Zsókavár u.
Nyírpalota u.
Erdőkerülő u.

Alapterület
(m2)
53
53
55
55
64
69
55
50
53
55
50
55
55
53
68

Kínálati ár
e Ft
9 300
8 600
10 500
9 600
12 300
13 600
9 900
10 300
8 900
10 800
10 500
9 350
9 500
9 900
14 500

Fajlagos ár
e Ft/m2
175,5
162,3
190,9
174,5
192,2
197,1
180,0
206,0
167,9
196,4
210,0
170,0
172,7
186,8
213,2

Átlag:

186,4

Medián:

186,8

Forrás
www.ingatlan.com (5627204)
www.ingatlan.com (5825752)
www.ingatlan.com (580573)
www.ingatlan.com (5905917)
www.ingatlan.com (5867049)
www.ingatlan.com (5922202)
www.ingatlan.com (5849273)
www.ingatlan.com (5879256)
www.ingatlan.com (5848713)
www.ingatlan.com (5923507)
www.ingatlan.com (3847715)
www.ingatlan.com (5971041)
www.ingatlan.com (5933897)
www.ingatlan.com (5941468)
www.ingatlan.com (5784679)

Budapest XV. kerületének panelos lakótelepeit vizsgálva, a felújítás előtt álló
épületekben levő, átlagos elhelyezkedésű és műszaki állapotú lakások
négyzetméterre vetített kínálati ára 162 eFt/m2. Ugyanezen lakótelepeken
elhelyezkedő, de homlokzati hőszigeteléssel és nyílászárók cseréjével felújított
épületek lakásainak fajlagos kínálati ára 187 eFt/m2. Ez mintegy 15%‐os
értéknövekedést jelent.
A fenti példában ismertetett felújítási alternatívák közül a T‐3 jelű változat
jelentené az épület teljes körű energetikai felújítását, mely ugyan a legköltségesebb
megoldás, de feltehetően a legnagyobb mértékű értéknövekedést is eredményezné.
Mivel már régebben, de felújított épületről van szó, ezért a jelenlegi állapotban a
felújítás előtti és a felújított lakások négyzetméterárának az átlagát lehet jellemzőnek
feltételezni (175eFt/m2). Ugyanezen ok miatt, a várható értéknövekedés is feltehetően
elmaradna a kimutatott mértéktől (10%).
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14. Táblázat: Felújítási költség és becsült értéknövekedés
Jel

T‐3

Felújítás
költsége

Alapterület

Fajlagos
érték

eFt

m2

eFt/m2

%

eFt/m2

eFt/épület

317.6

19.600

175.0

10%

17,5

343.0

Értéknövekedés

A számítás eredménye azt mutatja, hogy a felújítás nyomán realizálható
értéknövekedés a teljes körű, de legköltségesebb felújítás összköltségével
összemérhető, illetve meg is haladhatja azt. Ez általánosságban azt jelenti, hogy egy
panelos szerkezetű lakóépületen elvégzett teljes körű energetikai felújítás nem csak
az előbbiekben számított módon, az energia‐megtakarítás révén térül meg, hanem a
beruházás költsége teljes mértékben értéknövekedésként realizálódik a megújult
épületben levő lakások piaci árában.
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8. Összefoglalás, eredmények értékelése
8.1. Eredmények
Szakdolgozatomban a házgyári panelos szerkezetű épületek energetikai
felújításának kérdését vizsgáltam.
A szerkezeti elemek gyártásának és az ezekből létrehozott épületek építésének
történetét, valamint a szerkezeti elemek rendszerét a vonatkozó szakirodalom
alapján ismertettem.
Áttekintettem a hőtechnikai szabványok és előírások történetét, külön részletezve a
jelenleg érvényes 7/2006 (V.24.) TNM rendelet felépítését és követelményértékeit.
Szakmai vitafórumokon elhangzott előadások anyagai alapján a követelményértékek
várható változását vázoltam fel. Ennek eredményeként bemutatható volt, hogy az
építésük idején még hőtechnikailag megfelelőnek ítélhető épületek – a beépített
építőanyagok időben romló tulajdonságait figyelmen kívül hagyva is – pusztán az
érvényes előírások szigorodása miatt, hogyan váltak mára energetikailag
korszerűtlen, felújítás nélkül gazdaságosan nem üzemeltethető épületekké. A
követelményértékek várható szigorodása pedig csak tovább növeli a különbséget az
új építésű, a mai kor elvárásainak megfelelő és a panelos lakóépületek között.
A panelos épületek felújítása állami szerepvállalás nélkül elképzelhetetlen. Ezt a
célt szolgálja a már 10 éve létező, egymásra épülő pályázatok rendszere, melyek
keretében állami és önkormányzati vissza nem térítendő támogatások nyerhetők el
panelos lakóépületek felújításához. A majdnem minden évben rendelkezésre álló
pályázatok feltételi rendszere időről időre változott, különbségeiket a legutóbbi,
2009‐ben kiírt ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram részletes ismertetése mellett
bemutattam. A pályázat komplex energetikai felújításra, illetve minél nagyobb
energia‐megtakarításra ösztönző feltételrendszere, és az egyre nagyobb arányú
elnyerhető támogatás nyomán, mind nagyobb érdeklődés és felújítási kedv
mutatkozik a számok tükrében. Az elmúlt évek gazdasági válságának építőiparra
gyakorolt hatása is jól látszik a pályázati adatokon. 2009‐ben a vidéki pályázatok
számának drasztikus csökkenése mellett a budapesti felújításokhoz igényelt
támogatások száma is jelentősen csökkent. A rendelkezésre álló adatsor lehetőséget
biztosított annak becslésére, hogy a korábbi, 2008 előtti pályázatok nyomán elvégzett
felújítások milyen nagyságrendű éves energia‐megtakarítást eredményeztek. A
pályázók számának folyamatos növekedése mellett, a pályázati feltételek
változásának köszönhetően az egy m2‐re jutó, fajlagos energia‐megtakarítás
növekedése is kimutatható volt.
A panelos lakóépületek energetikai felújításához igénybe vehető másik támogatási
forrás az önkormányzati pályázatok keretében érhető el, mely pályázatok a
hasonlóságokon túl természetesen minden önkormányzat esetében más és más
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tartalmúak. Ennek bemutatására példaként Budapest XV. kerületét választottam,
ahol 2005 óta, összesen három alkalommal írtak ki pályázatot panelos épületek
társasházai számára. A rendelkezésemre bocsátott pályázati adatok elemzése a
budapesti és országos pályázati adatokkal való összhangot mutatta. 45 db pályázat
adatainak felhasználásával, mint kiragadott, nem reprezentatív mintán, a
panelépületek felújításának eszközrendszerét is vizsgáltam. Az egy lakásra jutó kis
fajlagos költségű beavatkozásokat a tulajdonosok saját erőből megvalósítják. A
nagyobb költséggel járó beavatkozások körében általában a hagyományos
megoldásokra (homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere) vállalkoznak, a komplex
felújítások, illetve a megújuló energiák alkalmazása egyelőre ritkaságszámba megy.
A rendelkezésre álló adatsor csak 2008‐ig tette lehetővé a vizsgálatot, a ZBR
Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009‐ben kiírt pályázatán bevezetett
KlímaBónusz ilyen vonatkozású hatását nem tudtam vizsgálni.
A felújítások finanszírozásához az állami és önkormányzati forrás mellett az önerő
biztosítása is szükséges. Több olyan lehetőséget sikerült bemutatnom, mely saját tőke
hiányában erre a célra igénybe vehető. (Panel Plusz Hitelprogram,
Energiahatékonysági Hitel Alap, speciális banki hitelek) Mindegyikre jellemző, hogy
az állam ezen a csatornán is támogatja a felújításra vállalkozókat, mely elsősorban
kamattámogatásban mutatkozik meg. A Panel Plusz Hitelprogram keretén belül nem
csak lakóközösségek pótolhatják a hiányzó önerőt, hanem az önkormányzatok is
finanszírozhatják a pályázati rendszerben nyújtott támogatásukat.
Végül, konkrét épület példáján mutattam be egy 2005‐ben, állami és
önkormányzati támogatással elvégzett felújítás eredményét és három alternatívát
megvizsgálva tettem javaslatot a további felújítások elvégzésére. A lehetséges
felújítási változatok végeredményét tükröző energetikai számításokat megtérülési
vizsgálattal egészítettem ki. Míg a teljes beruházási költség megtérülése az egyes
változatok esetében 8‐15 év, addig az önrész megtérülési ideje mindössze 2‐3 év, ami
a komplex felújítások elvégzésére ösztönözheti a tulajdonosokat.

8.2. Tanulságok
A panelos szerkezetű épületek problémakörét régóta, kiterjedt szakirodalom
taglalja. A felújításukhoz rendelkezésre álló állami támogatás pályázati rendszerének
eredményeit a pályázat kiírásáért és bonyolításáért felelős szervezetek dolgozzák fel.
Adatgyűjtésem és személyes beszélgetéseim során azonban kiderült, hogy az
eddigiekben elvégzett felújítások értéknövelő hatását nem vizsgálják, ezért
dolgozatom legfőbb eredményének ezt tartom. Kísérletet tettem arra, hogy Budapest
XV. kerületének ingatlanpiacára vonatkozóan meghatározzam a komplex energetikai
felújítások által eredményezett értéknövekedés általános mértékét, illetve azt
beépítsem a megtérülési számításokba. A konkrét példán elvégzett számítás azt
mutatta, hogy a komplex felújítás költsége teljes mértékben értéknövekedésként
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realizálódik a felújítás nyomán. A kerületi ingatlanpiac példája természetesen
kiragadott, a kapott eredmény budapesti és országos viszonylatban nem tekinthető
relevánsnak, ezért a dolgozatban elvégzett vizsgálat továbbfejlesztését nagyobb
mintára kiterjesztve, ingatlanos szakemberek bevonásával tartom elképzelhetőnek.
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10. Summary
This thesis is focused on the problem of the energy-efficient renovation of prefabricated
concrete panel buildings.
Based on my research into relevant professional literature I gave an overview of the
history of the manufacturing of structural elements and the construction of buildings using
such elements, as well as the typology of structural elements.
I have reviewed the heat technology regulations and standards, including a detailed
presentation of the structure of, and the required values set forth in, Decree No. 7/2006
(V.24.) TNM of the Minister without Portfolio, currently in effect. On the basis of
presentations delivered at professional discussion forums, I have outlined changes that are
expected in such requirements. As a result, I was able to show how buildings, that at the
time of their construction had been regarded as appropriate it terms of heat technology,
have become obsolete in terms of energy efficiency and economically inoperable without
refurbishment merely on account of the more stringent regulations in effect today – even
if one disregards the deteriorating characteristics of the building materials used. And the
expectedly more stringent requirements will only further increase the gap between newly
built residential buildings that are up to today’s standards and the prefabricated housing
stock.
The renovation of prefabricated buildings is unthinkable without government
involvement. This purpose is served by modular tender schemes that have been in place
for already 10 years. These schemes allow application for non-refundable state and local
government grants for the renovation of prefabricated residential buildings. The
conditions of such tenders available almost every year have been modified from time to
time, with their differences presented in detail in connection with the latest GIS Climate
Friendly Home Panel Sub-Program issued in 2009. Recent figures show that there is a
growing number of applications owing to tender conditions promoting complex energy
improvements and maximum energy savings, as well as to the increasing amount of
available grants. Tender statistics also reflect the impact of the current economic crisis on
the building industry. 2009 saw a dramatically falling number of tenders submitted in the
country, with also significantly less grants applied for in connection with renovation
projects in Budapest. The information available allowed for estimation of the level of
annual energy savings resulted from renovations under earlier, i.e. pre-2008 tenders.
Besides a steadily growing number of applicants, an increase in energy savings per square
meter was also detectable owing to the new tender conditions.
The other types of grant sources available for the energy-efficient renovation of
prefabricated residential buildings are tenders issued by local governments, which are
similar for the most part, yet with features unique for each local government, of course. I
have chosen the 15th District of Budapest as an example, where three tenders have been
issued for prefabricated residential buildings since 2005. Upon analyzing the available
tender data I found that they were in harmony with the national and Budapest tender
statistics. Using the information related to the 45 tenders as an illustrative, nonrepresentative sample, I have also studied the funds used for the renovation of such
prefabricated buildings. Owners typically carry out improvements with low specific costs
per apartment from own resources. Improvements involving higher costs are usually
limited to traditional solutions (façade insulation, window replacement), with complex
renovations and the application of renewable energies still remaining uncommon. The
available data set only allowed for an analysis until 2008, thus preventing a similar study
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of the “KlímaBónusz” (Climate Bonus), which was introduced under the GIS Climate
Friendly Home Panel Sub-Program in 2009.
In addition to state and local government funds, own resources are also required for the
financing of renovations. Therefore, I have presented several options available for this
purpose when lacking own funds (Panel Plus Credit Scheme, Energy Efficiency Credit
Fund, special bank loans). All of them are characterized by the fact that the government
supports people embarking on renovation projects also through such channels (primarily
in the form of interest subsidies). The Panel Plus Credit Scheme not only allows for
residential communities to supplement their own resources missing, but it also provides
the opportunity for local governments to finance their grants provided under the tendering
system.
Finally, I have presented the outcome of a specific renovation project implemented in
2005 with the help of state and local government support, and made recommendations for
further improvements on the basis of analyzing three alternatives. The energy calculations
reflecting the end results of the renovation alternatives have been supplemented with a
ROI analysis. This revealed that while total investment costs are expected to pay off in
eight to fifteen years in the case of the various alternatives, the payback period for own
funds is as little as two or three years, which may encourage owners to implement
complex renovations.
During data collection and personal encounters I found that the value-added impact of
the renovations carried out thus far has not been analyzed, which I regard as the primary
achievement of my thesis. I made an attempt to define the overall extent of the added
value as a result of complex energy improvements in the real estate market of the 15th
District of Budapest, and included it in the ROI calculations. This district is certainly an
illustrative example and the results can neither for Budapest, nor nationally be regarded as
relevant. Therefore, I envisage any further development of the study carried out under this
thesis by extending it to a larger sample as well as with the involvement of real estate
experts.
Keywords: renovation of prefabricated concrete panel buildings, GIS Climate Friendly
Home Panel Sub-Program, Panel Plus Credit Scheme, value-added impact of the
renovations
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2001-2009, panel pályázatok - Országos összesítés

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Összesen

Pályázatok
száma

Érintett
lakásszám

(dB)

(db)

Pályázat által
elismert teljes
bekerülési
költség

Teljes
Lakás alapterület beruházási ktg
(m2)

(Ft)

(Ft)

Kért támogatás

Tervezett
megtakarítás

(Ft)

(GJ/év)

105

5 540

295 858

0

1 082 775 169

352 327 093

-

282

13 879

721 616

0

3 810 005 911

22 977 164

-

375

15 276

799 623

6 025 719 401

6 010 188 790

200 616 724

-

429

18 571

978 229

8 097 106 127

8 051 950 137

2 660 947 588

-

1 565

74 641

4 124 937

45 055 491 450

44 586 422 360

14 662 824 578

-

1 466

74 492

3 782 675

48 579 371 611

48 233 959 088

15 864 168 461

-

0

0

0

0

0

0

-

1 842

92 633

4 964 747

89 303 760 929

88 705 263 298

29 233 062 209

1 081 218
(forrás: ÉMI Kft.)

184

19 720

1 052 476

26 018 616 094

26 018 616 094

12 582 131 786
446 988
(forrás: Energia Központ Kht.)

6 248

314 752

16 720 161

223 080 065 612

226 499 180 847

75 579 055 603

-

Fajlagos- és számított értékek

Ktg.
Lakásonként
(Ft/lakás)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0

Támogatás
lakásonként
(Ft/lakás)
63 597

0

1 656

5,3%

0,731

59 936

63 567

24,47

394 457

13 133

4,7%

0,769

63 113

95 229

33,08

436 008

143 285

6,8%

0,805

66 079

121 853

34,60

603 629

196 445

3,6%

0,860

70 573

631 780

42,54

652 142

212 965

3,9%

0,891

73 113

659 715

48,45

0

0

8,0%

0,926

75 965

0

0,00

964 060

315 579

6,1%

1,000

82 042

1 081 218

60,49

1 319 402

638 039

4,2%

-

58 209

446 988

117,97

Éves infláció
9,2%

Inflációs
korrekció

számított értékek
Fajlagos
Összes energia Fajlagos energia
megtakarítási
megtakarítás
megtakarítás
ktg.
(Ft/GJ)
(GJ)
(kWh/m2,év)
54 887
19 727
18,52

0,669

Összes energia megtakarítás:

3 120 077 GJ

2001-2009, panel pályázatok - Budapesti összesítés

Pályázatok
száma

Érintett
lakásszám

(dB)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Pályázat által
elismert teljes
bekerülési
költség

Teljes
Lakás alapterület beruházási ktg

(db)

(m2)

(Ft)

(Ft)

Kért támogatás

Tervezett
megtakarítás

(Ft)

(GJ/év)

0

0

0

0

0

0

-

5
1

681
46

37 023
2 706

44 917 452
15 000 000

44 917 452
15 000 000

14 876 713
5 000 000

-

8

698

39 121

148 752 632

147 873 656

47 182 819

-

120

11 396

604 733

6 324 970 815

6 159 538 773

2 005 196 927

-

142

13 605

599 928

6 741 058 038

6 591 789 854

2 124 667 886

-

0

0

0

0

0

0

-

219

34 957

1 738 077

21 596 584 710

21 453 830 230

7 037 380 464

272 573

2009

84

13 862

733 266

18 547 592 600

18 547 592 600

9 060 565 912
297 161
(forrás: Energia Központ Kht.)

Összesen

579

75 245

3 754 854

53 418 876 247

52 960 542 565

-

(forrás: ÉMI Kft.)

20 294 870 721

Fajlagos- és számított értékek

Ktg.
Lakásonként
(Ft/lakás)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Támogatás
lakásonként
(Ft/lakás)

Éves infláció

Inflációs
korrekció

számított értékek
Fajlagos
Összes energia Fajlagos energia
megtakarítási
megtakarítás
megtakarítás
ktg.
(Ft/GJ)
(GJ)
(kWh/m2,év)
52 657
0
0,00

0

0

9,2%

0,669

65 958

21 845

5,3%

0,731

57 501

781

5,86

326 087

108 696

4,7%

0,769

60 549

248

25,43

213 113

67 597

6,8%

0,805

63 395

2 333

16,56

555 017

175 956

3,6%

0,860

67 705

90 976

41,79

495 484

156 168

3,9%

0,891

70 143

93 977

43,51

0

0

8,0%

0,926

72 878

0

0,00

617 804

201 315

6,1%

1,000

78 709

272 573

43,56

1 338 017

653 626

4,2%

-

62 416

297 161

112,57

Összes energia megtakarítás:

758 048 GJ

2001-2008, panel pályázatok - Bp. XV. ker. összesítés

Pályázatok
száma

Érintett
lakásszám

(dB)

2005
2006
2007
2008

Teljes
Lakás alapterület beruházási ktg

(db)

(m2)

(Ft)

Pályázat által
elismert teljes
bekerülési
költség

Kért támogatás

Tervezett
megtakarítás

(Ft)

(Ft)

(GJ/év)

2

417

22 911

244 442 625

244 442 625

81 474 647

17

2 134

85 011

908 122 863

904 887 003

291 867 209

0

0

0

0

0

0

0

28

3 726

199 497

2 675 131 663

2 634 436 317

868 237 011

35 647

19

2 551

107 922

1 152 565 488

1 149 329 628

373 341 856

(forrás: ÉMI Kft.)

Összesen

Fajlagos- és számított értékek

2005
2006
2007
2008

Ktg.
Lakásonként
(Ft/lakás)
586 193

Támogatás
lakásonként
(Ft/lakás)
195 383

3,6%

0,860

425 550

136 770

3,9%

0,891

65 861

13 739

0

0

8,0%

0,926

68 429

0

0,00

717 963

233 021

6,1%

1,000

73 903

35 647

49,63

Éves infláció

Inflációs
korrekció

számított értékek
Fajlagos
Összes energia Fajlagos energia
megtakarítási
megtakarítás
megtakarítás
ktg.
(Ft/GJ)
(GJ)
(kWh/m2,év)
63 572
3 845
46,62

Összes energia megtakarítás:

53 232 GJ

44,89

Budapest XV. ker. Panelpályázatok

Pályázó lakóépületek

I. ÜTEM

Pályázat tárgya

1

XV. Nyírpalota utca 1-21.

Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése;

2

XV. Nádastó park 22.

Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése; az épület külső nyílászáróinak
szigetelése, illetőleg cseréje, valamint a nyílászáró cseréhez kapcsolódó szakipari
fal cseréje; a meglévő központi fűtési berendezések és rendszerek korszerűsítése,
cseréje;

I. ÜTEM összesen
II. ÜTEM
3

XV. Báthory utca 7-13.

4

XV. Páskom park 14-24.

5

XV. Nádastó park 16-20.

Meglévő fűtési berendezések és rendszerek korszerűsítése (2 db kazán,
pillnagószelepek, szabályozókörök, gázvezető rendszer, elzáró szerelvények,
csőszigetelések, gázmérők cseréje stb.);
Hálózati melegvíz-ellátási
berendezések és rendszerek cseréje (szivattyúk, csőrendszerek, elzáró
szerelvények, csőszigetelések cseréje stb.)
Első fűtött lakószint alatti födém szigetelése; lakások külső nyílászáróinak cseréje
/88 db lakás esetében/; Szelepek, alsó elzáról és költségosztók beépítése a
radiátotok elé, stangszabályozás kialakítása,
Valamennyi homlokzat hőszigetelése, első fűtött lakószint alatti födém
hőszigetelésével;nyílászárók cseréje (40 lakásból 33 lakás esetében); szellőző
elemek cseréje (gépészet); külső környezet felújítása növényzet cserével, ápolással;

Energia
megtakarítás
(GJ/év)

Egy lakásra jutó
energia
megtakarítás
(GJ/év)

Lakások
száma

Igényelt állami
támogatás

Igényelt
önkormányzati
támogatás

Tulajdonosok
önrésze

Teljes felújítási
költség

Egy
lakásra
jutó önrész

352

56 986 167 Ft

57 251 421 Ft

56 738 012 Ft

170 975 600 Ft

161 188 Ft

65

18 992 672 Ft

19 881 436 Ft

18 103 966 Ft

56 978 074 Ft

278 523 Ft

417 db

75 978 839 Ft

77 132 857 Ft

74 841 978 Ft

227 953 674 Ft

33%

34%

33%

100%

92

6 087 152 Ft

6 087 152 Ft

9 071 258 Ft

21 245 562 Ft

98 601 Ft

88

22 290 846 Ft

22 355 302 Ft

22 733 080 Ft

67 379 228 Ft

258 330 Ft

40

16 000 000 Ft

16 000 000 Ft

28 030 000 Ft

60 030 000 Ft

700 750 Ft

6

XV. Nádastó park 23-28.

Valamenyi homlokzat hőszigetelése (lábazat részben), az első lakószint alatti
födém hőszigetelésével együtt; Nyílászárók cseréje (47 lakásból 43 esetében);
külső környezet felújítása növényzet cserével és ápolással;

47

18 800 000 Ft

18 800 000 Ft

34 844 446 Ft

72 444 446 Ft

741 371 Ft

7

XV. Alkotmány út 23-25.

Valamennyi homlokzat hőszigetelése (lábazat is), az első lakószint alatti fődém
hőszigetlésével;
Nyílászárók cseréje (54 lakás esetében);Kazánszabályzás
beépítése, hőcserélők cseréje, szellőző ventilátor elektromos vezérlése,
strangszabályozó szelepek beépítése; Külső környezet felújítása növényzet
cserével, pad kihelyezéssel, akadálymentesítés

59

18 782 702 Ft

18 782 702 Ft

18 924 314 Ft

56 489 718 Ft

320 751 Ft

Valamennyi homlokzat hőszigetelése (lábazat is), az első lakószint alatti fődém
hőszigetlésével; nyílászárók cseréje (57 lakás esetében); Kazánszabályzás
beépítése, hőcserélők cseréje, szellőző ventilátor elektromos vezérlése,
strangszabályozó szelepek beépítése; Külső környezet felújítása növényzet
cserével, pad kihelyezéssel, akadálymentesítés

60

18 702 163 Ft

18 702 163 Ft

18 843 770 Ft

56 248 096 Ft

314 063 Ft

59

19 514 537 Ft

19 514 537 Ft

21 166 802 Ft

60 195 876 Ft

358 759 Ft

60

19 869 271 Ft

19 869 271 Ft

20 529 270 Ft

60 267 812 Ft

342 155 Ft

65

8 062 140 Ft

8 062 140 Ft

8 064 558 Ft

24 188 838 Ft

124 070 Ft

189

17 666 666 Ft

17 666 666 Ft

17 666 668 Ft

53 000 000 Ft

93 474 Ft

8

9

XV. Széchenyi út 8-10.

XV. Szent Korona útja 2-4.

10 XV. Szent Korona útja 6-8.

11 XV. Kőrakás park 35

Valamennyi homlokzat hőszigetelése (lábazat is), az első lakószint alatti fődém
hőszigetlésével, valamint a tető hő és vízszigetelése; Nyílászárók cseréje (58 lakás
esetében); Szellőző ventilátor elektromos vezérlése, strangszabályozó szelepek
cseréje, beépítése; Külső környzet felújítása növényzet cserével, pad
kihelyezésével, akadálymentesítés;
Valamennyi homlokzat hőszigetelése (lábazat is), az első lakószint alatti fődém
hőszigetlésével, valamint a tető hő és vízszigetelése; Nyílászárók cseréje (58 lakás
esetében); Szellőző ventilátor elektromos vezérlése, strangszabályozó szelepek
cseréje, beépítése; Külső környzet felújítása növényzet cserével, pad
kihelyezésével, akadálymentesítés;
Valamennyi homlokzat hőszigetelése (nyílászárók merőleges falnyílási felületeinél,
valamint a loggiák oldalfalainak felületeinél is); Szabályozó szelepek beépítése;

12 XV. Drégelyvár utca 13-17.

Valamennyi homlokzat hőszigetelése (nyílászárók merőleges falnyílási felületeinél,
valamint a loggiák oldalfalainak felületeinél is)

13 XV. Zsókavár utca 12-22.

Valamennyi homlokzat hőszigetelése (nyílászárók merőleges falnyílási felületeinél
is)

258

21 723 089 Ft

21 723 089 Ft

22 233 040 Ft

65 679 218 Ft

86 175 Ft

14 XV. Erdőkerülő utca 21-27.

Valamennyi homlokzat hőszigetelése (nyílászárók merőleges falnyílási felületeinél,
valamint a loggiák oldalfalainak felületeinél is)

128

16 199 197 Ft

16 199 197 Ft

16 199 198 Ft

48 597 592 Ft

126 556 Ft

15 XV. Erdőkerülő utca 26-32.

Valamennyi homlokzat hőszigetelése (nyílászárók merőleges falnyílási felületeinél,
valamint a loggiák oldalfalainak felületeinél is), a tető teljes felületének
csapadékvíz elleni hőszigetelése, 56 db páraszellőző beépítése; Új termosztatikus
szabályozó szelepek beépítése a lakások és a lépcsőház radiátoraira;

172

17 109 268 Ft

17 109 268 Ft

17 465 891 Ft

51 684 427 Ft

101 546 Ft

16 XV. Erdőkerülő utca 10-16.

Valamennyi homlokzat hőszigetelése (nyílászárók merőleges falnyílási felületeinél
is)

172

14 769 955 Ft

14 769 955 Ft

14 980 090 Ft

44 520 000 Ft

87 094 Ft

17 XV. Csobogós utca 2.

Nyílászárók cseréje (lakások és közös helyiségek), bejárati kapuk és pinceablakok
utólagos hőszigetelése; tető hő és vízszigetelése;

64

13 612 194 Ft

13 612 194 Ft

13 616 280 Ft

40 840 668 Ft

212 754 Ft

18 XV. Csobogós utca 4.

Nyílászárók cseréje (lakások és közös helyiségek), bejárati kapuk és pinceablakok
utólagos hőszigetelése; tető hő és vízszigetelése;

195 298 Ft

II. ÜTEM összesen

64

12 495 326 Ft

12 495 326 Ft

12 499 076 Ft

37 489 728 Ft

1617 db

261 684 506 Ft

261 748 962 Ft

296 867 741 Ft

820 301 209 Ft

32%

32%

36%

100%

Egy lakásra jutó
megtakarítás
(Ft/év)

Megtérülési
idő
(év)

Budapest XV. ker. Panelpályázatok

Pályázó lakóépületek

Pályázat tárgya

Energia
megtakarítás
(GJ/év)

Egy lakásra jutó
energia
megtakarítás
(GJ/év)

Lakások
száma

Igényelt állami
támogatás

Igényelt
önkormányzati
támogatás

Tulajdonosok
önrésze

Teljes felújítási
költség

III. ÜTEM
27 921 224 Ft

101 164 Ft

30 168 Ft

3,35 év

21 868 261

62 802 391 Ft

364 471 Ft

78 283 Ft

4,66 év

20 000 000

21 442 909

62 161 259 Ft

357 382 Ft

80 033 Ft

4,47 év

6 529 290

6 529 290

6 529 290

19 587 870 Ft

55 333 Ft

47 576 Ft

1,16 év

65

29 368 842

20 000 000

38 737 686

88 106 528 Ft

595 964 Ft

47 923 Ft

12,44 év

13,66

48

24 000 000

20 000 000

28 000 000

72 000 000 Ft

583 333 Ft

47 811 Ft

12,20 év

604,9

12,60

48

24 000 000

20 000 000

28 000 000

72 000 000 Ft

583 333 Ft

44 107 Ft

13,23 év

764,9

11,95

64

32 000 000

20 000 000

44 000 000

96 000 000 Ft

687 500 Ft

41 830 Ft

16,44 év

442

13,81

32

16 000 000

16 000 000

16 000 000

48 000 000 Ft

500 000 Ft

48 344 Ft

10,34 év

2329

8,09

288

64 130 821

20 000 000

123 979 604

208 110 425 Ft

430 485 Ft

28 304 Ft

15,21 év

840

12,92

65

32 500 000

20 000 000

47 566 941

100 066 941 Ft

731 799 Ft

45 231 Ft

16,18 év

1288

23,00

56

17 926 716

17 926 716

17 926 718

53 780 150 Ft

320 120 Ft

80 500 Ft

3,98 év

193,33

1,01

191

14 425 300

14 425 300

14 425 534

43 276 134 Ft

75 526 Ft

3 543 Ft

21,32 év

3056,54

5,90

518

80 339 000

20 000 000

141 455 368

241 794 368 Ft

273 080 Ft

20 652 Ft

13,22 év

1488

24,80

60

23 034 466

20 000 000

26 077 932

69 112 398 Ft

434 632 Ft

86 800 Ft

5,01 év

1488

25,22

59

22 489 466

20 000 000

24 984 932

67 474 398 Ft

423 473 Ft

88 271 Ft

4,80 év

793

8,62

92

9 307 074

9 307 074

9 307 076

20 XV. Kazán utca 1-3.

Az első épületrész homlokzatának hőszigetelése, a tetőfödém hő és csapadékvíz
szigetelése, valamint a lakások korábban ki nem cserélt nyílászáróinak cseréje
(min. 90 %-ban);

1342

22,37

60

20 934 130

20 000 000

21 XV. Kazán utca 5-7.

A második épületrész homlokzatának hőszigetelése, a tetőfödém hő és csapadékvíz
szigetelése, valamint a lakások korábban ki nem cserélt nyílászáróinak cseréje
(min. 90 %-ban);

1372

22,87

60

20 718 350

1604

13,59

118

890

13,69

655,7

23 XV. Nádastó park 5. sz

24 XV. Vácegeres u. 1-3-5. sz

25 XV. Vácegeres u. 7-9-11. sz.

Az épület homolokzati falainak utólagos hőszigetelése (8 cm vastag polisztirollal, a
lábazat lépésálló polisztirol hőszigetelő lemezzel lesz ellátva); nyílászárók cseréje
(min. 90 %-ban), fűtéskorszerűsítés (strang szabályozók beépítése, minden lakás
esetében új radiátorok telepítése), a tető hő és víz szigetelése (6 cm vastagságban);
Az épület homlokzati falainak külső hőszigetelése, alsó födém hőszigetelése, a tető
hő- és vízszigetelése, nyílászárók cseréje (lakások min. 90 %-ban) ill. a
lépcsőházak és a közlekedők külső nyílászáróinál - fűtéskorszerűsítés
(radiátorokon thermosztatikus szelepek elhelyezése, valamint az egycsöves
rendszer átalakítása); - hálózati melegvíz-ellátó rendszer korszerűsítése a
vezetékek szigetelésével;
Az épület homlokzati falainak külső hőszigetelése, alsó födém hőszigetelése, a tető
hő- és vízszigetelése, - nyílászárók cseréje (lakások min. 90 %-ban) ill. a
lépcsőházak és a közlekedők külső nyílászáróinál - fűtéskorszerűsítés
(radiátorokon thermosztatikus szelepek elhelyezése, valamint az egycsöves
rendszer átalakítása); - hálózati melegvíz-ellátó rendszer korszerűsítése a
vezetékek szigetelésével;

Megtérülési
idő
(év)

3500 Ft/GJ

Napkollektorok elhelyezése (60 db) az épület tetőfelületén, - 3 sorban elhelyezve melegvíz előállítására;

22

Egy lakásra jutó
megtakarítás
(Ft/év)

fajlagos hődíj

19 XV. Báthory utca 7-13.

XV. Rákos út 7-9., Csokonai u. A fűtéskorszerűsítés során 3 db új kazán beépítése, valamint a fűtési vezetékek
cseréje fog megtörténni;
2-4., Báthory u. 6-10.

Egy
lakásra
jutó önrész

26 XV. Vácegeres u. 13-15-17-19. Az épület homlokzati falainak külső hőszigetelése, -alsó födém hőszigetelése, a
sz

27 XV. Vácegeres u. 21-23. sz.

28 XV. Erdőkerülő u. 29-45.

29 XV. Páskomliget u. 62.

30 XV. Páskom park 6-12.

31 XV. Drégelyvár u. 13-17.

tető hő- és vízszigetelése, nyílászárók cseréje (lakások min. 90 %-ban) ill. a
lépcsőházak és a közlekedők külső nyílászáróinál - fűtéskorszerűsítés
(radiátorokon thermosztatikus szelepek elhelyezése, valamint az egycsöves
rendszer átalakítása); - hálózati melegvíz-ellátó rendszer korszerűsítése a
vezetékek szigetelésével;
Az épület homlokzati falainak külső hőszigetelése, alsó födém hőszigetelése, a tető
hő- és vízszigetelése, nyílászárók cseréje (lakások min. 90 %-ban) ill. a
lépcsőházak és a közlekedők külső nyílászáróinál - fűtéskorszerűsítés
(radiátorokon thermosztatikus szelepek elhelyezése, valamint az egycsöves
rendszer átalakítása); - hálózati melegvíz-ellátó rendszer korszerűsítése a
vezetékek szigetelésével;
Valamennyi homlokzat külső hőszigetelése és a pincefödém utólagos
hősziogetelése;közös helyiségek külső homlokzatán lévő nyílászáróinak cseréje
100 %-ban; - fűtési rendszer korszerűsítése, radiátorok egyedi szabályozást
biztosító szelepek és költségosztók felszerelésével;
Valamennyi homlokzat hőszigetelése; - Első fűtött lakószint alatti födém
hőszigetelése, - lakások külső nyílászáróinak cseréje (min. 90 %-ban); - fűtési
rendszer korszerűsítése (thermosztatikus szelepek cseréje, hőmennyiségmérők,
költségmegosztók beszerelése, strangszabályozó szelepek beépítése);
Első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése; - Lakások külső nyílászáróinak
cseréje (min. 90 %-ban); - fűtési rendszer korszerűsítése (thermosztatikus szelepek
beépítése, hőmennyiségmérők, költségmegosztók beszerelése, strangszabályozó
szelepek beépítése);
Valamennyi homlokzat hőszigetelése , Első fűtött lakószint alatti födém
hőszigetelése;fűtési rendszer korszerűsítése (thermosztatikus szelepek beépítése,
hőmennyiségmérők, költségmegosztók beszerelése, strangszabályozó szelepek
beépítése, egycsöves fűtési rendszer átalakítása beépített átkötő szakaszokkal);

32 XV. Nyírpalota u. 81-95.

Valamennyi homlokzat hőszigetelése; Utolsó fűtött lakószint feletti födém
hőszigetelése; Első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése;

33 XV. Alkotmány u. 5-7.

Az első épületrész valamennyi homlokzatának hőszigetelése, Első fűtött lakószint
alatti födém hőszigetelése, Lakások küls nyílászáróinak cseréje (min. 90%-ban) Lépcsőházak, közlkedők külső nyílászáróinak cseréje; - - fűtési rendszer
korszerűsítése (thermosztatikus szelepek cseréje, hőmennyiségmérők,
költségmegosztók beszerelése, strangszabályozók beépítése);

34 XV. Alkotmány u. 9-11.

A második épületrész valamennyi homlokzatának hőszigetelése, Első fűtött
lakószint alatti födém hőszigetelése, - Lakások külső nyílászáróinak cseréje, ill.
felújítása (min. 90%-ban) - Lépcsőházak, közlekedők külső nyílászáróinak cseréje;
- - fűtési rendszer korszerűsítése (thermosztatikus szelepek cseréje,
hőmennyiségmérők, költségmegosztók beszerelése, strangszabályozók beépítése);

Budapest XV. ker. Panelpályázatok

Pályázó lakóépületek

35 XV. Rákos út 96.

36 XV. Rákos út 100.

37 XV. Kossuth u. 9-19.

38 XV. Kossuth u. 21-31.

39 XV. Kossuth u. 33-37

40 XV. Kossuth u. 39-51.

41 XV. Kossuth u. 57-65.

42 XV. Drégelyvár u. 25-43.

Pályázat tárgya

Igényelt állami
támogatás

Igényelt
önkormányzati
támogatás

Tulajdonosok
önrésze

Teljes felújítási
költség

Egy
lakásra
jutó önrész

Egy lakásra jutó
megtakarítás
(Ft/év)

Megtérülési
idő
(év)

34,78

65

32 500 000

20 000 000

58 756 457

111 256 457 Ft

903 945 Ft

121 731 Ft

7,43 év

Valamennyi homlokzat hőszigetelése; Utolsó fűtött lakószint feletti födém
hőszigetelése; Első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése; Lakások külső
nyílászáróinak cseréje, ill. felújítása (min. 90%-ban) - Lépcsőházak, közlekedők
külső nyílászáróinak cseréje; - - fűtési rendszer korszerűsítése (thermosztatikus
szelepek cseréje, hőmennyiségmérők, költségmegosztók beszerelése,
strangszabályozó szelepek beépítése);

2410,6

37,09

65

32 500 000

20 000 000

58 756 457

111 256 457 Ft

903 945 Ft

129 802 Ft

6,96 év

Valamennyi homlokzat hőszigetelése, Első fűtött lakószint alatti födém
hőszigetelése, Lakások külső nyílászáróinak cseréje (min. 90 %-ban), Fűtési
rendszerek orszerűsítése (hőfogyasztás szabályozás és mérésére alkalmas eszközök
beszerelése, thermosztatikus szelepek cseréje, strangszabályozó szelepek
beépítése, 1 db kazán cseréje);

958,6

17,12

56

27 220 000

20 000 000

34 440 000

81 660 000 Ft

615 000 Ft

59 913 Ft

10,26 év

Valamennyi homlokzat hőszigetelése, - Első fűtött lakószint alatti födém
hőszigetelése, - Lakások külső nyílászáróinak cseréje (min. 90 %-ban), - Fűtési
rendszerek orszerűsítése (hőfogyasztás szabályozás és mérésére alkalmas eszközök
beszerelése, thermosztatikus szelepek cseréje, strangszabályozó szelepek
beépítése, 1 db kazán cseréje);

870,3

15,54

56

27 220 000

20 000 000

34 440 000

81 660 000 Ft

615 000 Ft

54 394 Ft

11,31 év

443

18,46

24

12 000 000

12 000 000

12 000 000

36 000 000 Ft

500 000 Ft

64 604 Ft

7,74 év

886,3

14,77

60

29 351 000

20 000 000

38 702 000

88 053 000 Ft

645 033 Ft

51 701 Ft

12,48 év

886,3

18,46

48

24 000 000

20 000 000

28 000 000

72 000 000 Ft

583 333 Ft

64 626 Ft

9,03 év

610

1,91

320

34 258 254

20 000 000

48 516 508

102 774 762 Ft

151 614 Ft

6 672 Ft

22,72 év

2258,38

4,38

516

69 393 048

20 000 000

118 786 097

208 179 145 Ft

230 206 Ft

15 318 Ft

15,03 év

970

11,28

86

28 102 196

20 000 000

36 271 800

84 373 996 Ft

421 765 Ft

39 477 Ft

10,68 év

970

11,28

86

29 564 478

20 000 000

39 128 955

88 693 433 Ft

454 988 Ft

39 477 Ft

11,53 év

783 812 431 Ft

496 188 380 Ft

1 118 100 525 Ft

2 398 101 336 Ft

33%

21%

47%

100%

Valamennyi homlokzat hőszigetelése, Első fűtött lakószint alatti födém
hőszigetelése, Lakások külső nyílászáróinak cseréje (min. 90 %-ban), Fűtési
rendszerek orszerűsítése (hőfogyasztás szabályozás és mérésére alkalmas eszközök
beszerelése, thermosztatikus szelepek cseréje, strangszabályozó szelepek
beépítése, 1 db kazán cseréje);
Valamennyi homlokzat hőszigetelése, Első fűtött lakószint alatti födém
hőszigetelése, Lakások külső nyílászáróinak cseréje (min. 90 %-ban), Fűtési
rendszerek orszerűsítése (hőfogyasztás szabályozás és mérésére alkalmas eszközök
beszerelése, thermosztatikus szelepek cseréje, strangszabályozó szelepek
beépítése, 1 db kazán cseréje);
Valamennyi homlokzat hőszigetelése, Első fűtött lakószint alatti födém
hőszigetelése, Lakások külső nyílászáróinak cseréje (min. 90 %-ban), valamint a
lépcsőházak, közlekedők külső nyílászáróinak cseréje, - Fűtési rendszerek
orszerűsítése (hőfogyasztás szabályozás és mérésére alkalmas eszközök
beszerelése, thermosztatikus szelepek cseréje, strangszabályozó szelepek
beépítése, 1 db kazán cseréje);
Homlokzati végfalak szigetelése (8 cm), Fűtési rendszer korszerűsítése
(thermosztatikus szelepek beszerelése egyedi méréshez, strangszabályozó szelepek
beépítése, hőleadók cseréje);

44 XV. Sárfű u. 4-6. sz.

Az épület első szekciójánál az első fűtött lakószint alatti födém szigeteése,
Valamennyi homlokzat szigetelése, Lakások külső nyílászáróinak cseréje (min.
90%-ban), valamint a lépcsőházak, közlekedők külső nyílászáróinak cseréje, Fűtéskorszerűsítés (lakások egyedi hőfogyasztásának mérése, és a épület közös
tulajdonát képező fűtésrendszerének szabályozó szelepeinek beépítése, cseréje)

I-III. ÜTEM összesen

Lakások
száma

2260,72

Valamennyi homlokzat hőszigetelése, Utolsó fűtött lakószint feletti födém
hőszigetelése, Első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése;

III. ÜTEM összesen

Egy lakásra jutó
energia
megtakarítás
(GJ/év)

Valamennyi homlokzat hőszigetelése; Utolsó fűtött lakószint feletti födém
hőszigetelése; Első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése; - Lakások külső
nyílászáróinak cseréje, ill. felújítása (min. 90%-ban) - Lépcsőházak, közlekedők
külső nyílászáróinak cseréje; - - fűtési rendszer korszerűsítése (thermosztatikus
szelepek cseréje, hőmennyiségmérők, költségmegosztók beszerelése,
strangszabályozók beépítése);

43 XV. Nyírpalota u. 58-80.

45 XV. Sárfű u. 8-10. sz.

Energia
megtakarítás
(GJ/év)

Az épület második szekciójánál az első fűtött lakószint alatti födém szigeteése Valamennyi homlokzat szigetelése, - Lakások külső nyílászáróinak cseréje (min.
90%-ban), valamint a lépcsőházak, közlekedők külső nyílászáróinak cseréje, Fűtéskorszerűsítés (lakások egyedi hőfogyasztásának mérése, és a épület közös
tulajdonát képező fűtésrendszerének szabályozó szelepeinek beépítése, cseréje)

32675,57

15,52

3206 db

5240 db

1 121 475 776 Ft

835 070 199 Ft

1 489 810 244 Ft

3 446 356 219 Ft

Minimum

55 333 Ft

3 543 Ft

1,16 év

Maximum

903 945 Ft

129 802 Ft

22,72 év

Átlag

464 534 Ft

54 337 Ft

8,55 év

Egyéb gépészeti rendszerelemek felújítása

Légtechnikai rendszer felújítása

Új légtechnika (hővisszanyerős szell.)

Megújuló energia (napkollektor, napelem)

Külső környezet felújítása

1

Hőmennyiségmérés, költségmegosztók

0

Strangszabályzók beépítése

0

Termosztatikus szelepek beépítése

1

Hőleadó (radiátor)csere

Homlokzati nyílászáró csere (lakás)

0

Kazán csere

Lapostető vízszigetelése

0

Árnyékolás technika (redőny, reluxa)

Lapostető hőszigetelése

0

Homlokzati nyílászáró csere (közös)

Pince födém hőszigetelése

Pályázó lakóépületek

Homlokzati hőszigetelés

Budapest XV. kerület, Panelpályázatok eszközrendszere

0

0

0

0

0

I. ÜTEM
1

XV. Nyírpalota utca 1-21.

1

2

XV. Nádastó park 22.

1

I. ÜTEM összesen

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

II. ÜTEM
3

XV. Báthory utca 7-13.

4

XV. Páskom park 14-24.

1
1

1

5

XV. Nádastó park 16-20.

1

1

1

6

XV. Nádastó park 23-28.

1

1

1

7

XV. Alkotmány út 23-25.

1

1

1

8

XV. Széchenyi út 8-10.

1

1

9

XV. Szent Korona útja 2-4.

1

1

1

1

10 XV. Szent Korona útja 6-8.

1

1

1

1

1

11 XV. Kőrakás park 35

1

12 XV. Drégelyvár utca 13-17.

1

13 XV. Zsókavár utca 12-22.

1

14 XV. Erdőkerülő utca 21-27.

1

15 XV. Erdőkerülő utca 26-32.

1

16 XV. Erdőkerülő utca 10-16.

1

12

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17 XV. Csobogós utca 2.
18 XV. Csobogós utca 4.

II. ÜTEM összesen

1

7

1

1

1

1

1

1

1

4

5

9

2

1

1

1

3

1
0

1

6

1

3

4

0

0

6

III. ÜTEM
19 XV. Báthory utca 7-13.

1

20 XV. Kazán utca 1-3.

1

1

1

1

21 XV. Kazán utca 5-7.

1

1

1

1

23 XV. Nádastó park 5. sz

1

1

1

1

24 XV. Vácegeres u. 1-3-5. sz

1

1

1

1

1

1

1

1

25 XV. Vácegeres u. 7-9-11. sz.

1

1

1

1

1

1

1

1

26 XV. Vácegeres u. 13-15-17-19. sz

1

1

1

1

1

1

1

1

27 XV. Vácegeres u. 21-23. sz.

1

1

1

1

1

1

1

28 XV. Erdőkerülő u. 29-45.

1

1

1

1

1

29 XV. Páskomliget u. 62.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22 XV. Rákos út 7-9., Csokonai u. 2-4.,
Báthory u 6 10

1

30 XV. Páskom park 6-12.

1
1

1

1
1

31 XV. Drégelyvár u. 13-17.

1

1

32 XV. Nyírpalota u. 81-95.

1

1

33 XV. Alkotmány u. 5-7.

1

1

1

1

1

1

1

34 XV. Alkotmány u. 9-11.

1

1

1

1

1

1

1

35 XV. Rákos út 96.

1

1

1

1

1

1

1

36 XV. Rákos út 100.

1

1

1

1

1

1

1

37 XV. Kossuth u. 9-19.

1

1

1

1

1

1

1

38 XV. Kossuth u. 21-31.

1

1

1

1

1

1

1

39 XV. Kossuth u. 33-37

1

1

1

1

1

1

1

40 XV. Kossuth u. 39-51.

1

1

1

1

1

1

1

41 XV. Kossuth u. 57-65.

1

1

1

1

1

1

1

42 XV. Drégelyvár u. 25-43.

1

1

1

1

43 XV. Nyírpalota u. 58-80.

1

1

44 XV. Sárfű u. 4-6. sz.

1

1

1

1

1

45 XV. Sárfű u. 8-10. sz.

1

1

1

1

1

24

21

11

7

20

11

0

6

2

20

15

15

6

0

0

1

0

84%

62%

33%

27%

67%

31%

0%

16%

9%

53%

49%

38%

20%

9%

0%

2%

13%

III. ÜTEM összesen

I-III. ÜTEM összesen

1

1

1

1

1
1

1
1

Bp. XV. Ker. Nyírpalota u. 1-21., Lakóépület éves hőenergia fogyasztása
Év
Fogyasztás

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
18000 GJ 16148 GJ 14855 GJ 15647 GJ 15415 GJ 15611 GJ 14805 GJ 12639 GJ 11655 GJ 11644 GJ 12559 GJ

Radiátorok cseréje, thermosztatikus szelepek
felszerelése, strangaszabályozás

Homlokzati hőszigetelés elkészítése

18000 GJ
16000 GJ
14000 GJ
12000 GJ
10000 GJ
8000 GJ
6000 GJ
4000 GJ
2000 GJ
0 GJ
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Bp. XV. Ker. Nyírpalota u. 1-21., Energiafogyasztás felújítás után
Állapot
Fajlagos enegrgiafogyasztás
Fogyasztás

25751m2

Meglevő
133,7kWh/m2,év
3442909kWh
12394 GJ

T-1 alternatíva
100,9kWh/m2,év
2598276kWh
9354 GJ

T-2 alternatíva
80,6kWh/m2,év
2075531kWh
7472 GJ

14000 GJ
12000 GJ
10000 GJ
8000 GJ
6000 GJ
4000 GJ
2000 GJ
0 GJ

Meglevő

T‐1
alternatíva

T‐2
alternatíva

T‐3
alternatíva

T-3 alternatíva
70,2kWh/m2,év
1807720kWh
6508 GJ

HMV-re rásegítő rendszer szoláris részarányának meghatározása
Budapest,XV. ker. Nyírpalota út 1-21., 352 lakásos panelos szerkezetű lakóépület

HASZNÁLATI MELEGVÍZ HŐIGÉNY MEGHATÁROZÁSA (1.módszer)
Átlagos napi melegvíz szükségletszámítása:
Melegvíz felhasználók száma:
Lakások száma:
Személyenkénti melegvíz fogyasztás:

n=
N=
V1=

2,5 Fő/lakás
352 db lakás
50 liter/nap

V=
m=

44 000 liter/nap
44 000 kg/nap

c=
m=
tm=
th=

1,2
4180
44000
50
10

Átlagos napi melegvíz szükséglet:

Melegvíz előállításához szükséges hőmennyiség:
Becsült veszteségtényező
Víz fajhője
Napi fogyasztás
Figyelembe vett melegvíz hőmérséklet:
Hálózati hidegvíz hőmérséklet:
Szükséges hőmennyiség (1): QHMV=
QHMV=
QHMV=
QHMV=

J/kg/K
kg/nap
°C
°C

1,2*c*m*(tm-th)
8 828,2 MJ/nap
2 452 kWh/nap
895 077 kWh/év

HASZNÁLATI MELEGVÍZ HŐIGÉNY MEGHATÁROZÁSA (2.módszer)
Az éves melegvíz hőigény a 7/2006 (V.24.)
TNM rendelet alapján
Nettó fűtött összterület
Becsült veszteségtényező

qHMV =
AN=

Szükséges hőmennyiség (2): QHMV=
QHMV=

30 kWh/m2,év
25751 m2
1,2
1,2*AN*qHMV
927 036 kWh/év

Figyelembe vett hőmennyiség:
QHMV=

927 036 kWh/év

Napkollektorok által hasznosított hőmenniység
Alapadatok:
A napkollektorok elhelyezésére alkalmas tető:
Dőlésszög:
Tájolás:

45°
Dél

1. ábra Teljesítménycsökkenés a dőlés, és tájolás függvényében

A déli tájoláshoz, és a 45°-os dőléshez tartozó teljesítmény korrekciós tényező leolvasva:
k=1
A választott típus: 200 db síkkollektor (REHAU Solect WK 2d-300 napkollektor)
Az abszorber (elnyelő lemez) felülete: 2,2 m2 (katalógusból)
Kollektorok száma:
Nkoll = 200 db
Az egész éves hőtermelés meghatározása:
Qkollektor egész éves = k x Nkoll x Aabsz x ΣQ kollektor havi

A számítás táblázatos formában:

Síkkollektor
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

síkkollektorok által hasznosítható napenergia
kWh/(m2nap)
nap/hónap kWh/(m2hó)
0,35
31
10,85
0,75
28
21
1,35
31
41,85
2,05
30
61,5
2,35
31
72,85
2,65
30
79,5
2,85
31
88,35
2,85
31
88,35
2,55
30
76,5
1,65
31
51,15
0,65
30
19,5
0,25
31
7,75
Szumma
619,15

Abszorber
m2/kollektor
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

Szoláris részarány (lefedési arány, a):
Qkollektor egész éves

272 426 kWh/év

QHMV éves

927 036 kWh/év

Szoláris részarány:

29%

Tehát az éves HMV hőigény 29 %-t a napkollektoros rendszer állítja elő.

Kollektorszám
db
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Szumma:

Hőtermelés
kWh
4774,0
9240,0
18414,0
27060,0
32054,0
34980,0
38874,0
38874,0
33660,0
22506,0
8580,0
3410,0
272426,0

Fajlagos költség

eFt/egys.

Költség összesen

eFt

T-1 jelű alternatíva
T-2 jelű alternatíva
T-3 jelű alternatíva

10,0

30,0

105 650

105 650

30,0

10 560

40,0

6 600

10 560
10 560
10 560

50,0

28 600

6 600
6 600
6 600

28 600
28 600
28 600

db

db

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
50,0

550
550
550
550

50,0
550

550
550
550

75,0
550

550
550
550

18 150
18 150
18 150
18 150

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 341
2 341
5,0
11 705
11 705
11 705
11 705

m2
2 341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 341

1 rendsz.

5,0

35 000,0

11 705
11 705
11 705
11 705

Összesen

m2
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
242

Hővisszanyerős
szellőző

db
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11

Napkollektoros
HMV

db
55
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
715

Pincefödém
hőszigetelése

db
0
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
220

Zárófödém
hőszigetelése

250/230 bejárati
ajtó cseréje

db
22
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
352

Loggiafal, ajtó és
ablak cseréje

200/140 ablak
cseréje

db

845
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
10 565

Kukatároló ajtó
cseréje

170/70 ablak
cseréje

m2

320/240 bejárati
ajtó cseréje

140/140 ablak
cseréje

Munkanemek
Egység
Fszt
1. emelet
2. emelet
3. emelet
4. emelet
5. emelet
6. emelet
7. emelet
8. emelet
9. emelet
10. emelet
Összesen

Homlokzati panel
hőszigetelése

3 felújítási alternatíva költségbecslése és megtérülés számítása

lakás
1

352
250,0

35 000

35 000
35 000

88 000

88 000
88 000

88 970
211 970
317 620

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS
Hasznos alapterület
25751 m2
Fajlagos energiafogyasztás
meglevő állapotban 133,7 kWh/m2, év
T-1 jelű alternatíva
T-2 jelű alternatíva
T-3 jelű alternatíva

Becsült bekerülési
költség
eFt
88 970
211 970
317 620

Fajlagos energiafogyasztás
kWh/m2,év
100,9
80,6
70,2

Energiamegtakarítás
értéke
eFt, (3500Ft/GJ)
10 616
17 206
20 581

Megtérülés
év
8,4
12,3
15,4

Önerő

Energiamegtakarítás
értéke

Önerő
megtérülése

eFt
23 725
45 927
68 818

eFt, (3500Ft/GJ)
10 616
17 206
20 581

Összes
energia megtakarítás
kWh/év
GJ/év
842 573
3 033
1 365 576
4 916
1 633 386
5 880

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS, ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram és Kerületi Önkormányzat támogatásának figyelembe vételével

Becsült bekerülési
költség

T-1 jelű alternatíva
T-2 jelű alternatíva
T-3 jelű alternatíva

eFt
88 970
211 970
317 620

ZBR
Alap
33%
29 657
70 657
105 873

500
eFt/lakás
176 000
176 000
176 000

ZBR
Klíma Bónusz

15%
20%
20%

13 346
42 394
63 524

Önkormányzati
támogatás

25%
25%
25%

eFt
22 243
52 993
79 405

év
2,2
2,7
3,3

MEGLEVŐ ÁLLAPOT

1

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Épület:

Panelépület energetikai felújításának vizsgálata
Budapest XV. ker. Nyírpalota út 1-21.

Megrendelő:
Tanúsító:
Nagy Miklós
Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:
Követelményérték (viszonyítási alap):
Az épület energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai minőség szerinti besorolás:

133.7 kWh/m2a
110.0 kWh/m2a
121.5 %

E (átlagosnál jobb)

A+
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel.
Tanúsítvány azonosító tanúsítónál:
Kelt: 2011.08.16.

Aláírás

E:\01_Energetika\Épületenergetikus képzés\Diploma\Letoltesek\Nyirpalota 1-21\Nyirpalota 1-21_lakoepulet_03.wwp
2011.08.18.

MEGLEVŐ ÁLLAPOT

Szerkezet típusok:
Ablak 140/140
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
1.4 m
y méret:
1.4 m
Hőátbocsátási tényező:
2.80 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Ablak 170/70
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
1.7 m
y méret:
0.7 m
Hőátbocsátási tényező:
2.80 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Ablak 200/140
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
2.0 m
y méret:
1.4 m
Hőátbocsátási tényező:
2.80 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Bejárati ajtó_1
Típusa:
üvegezett ajtó (külső, fém)
x méret:
2.3 m
y méret:
2.5 m
Hőátbocsátási tényező:
3.80 W/m2K
Megengedett értéke:
2.00 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Bejárati ajtó_2
Típusa:
üvegezett ajtó (külső, fém)
x méret:
2.4 m
y méret:
3.2 m
Hőátbocsátási tényező:
3.80 W/m2K
Megengedett értéke:
2.00 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Homlokzati panel
Budapesti III.sz. Házgyár homloktai falpanel 5cm vtg.
dryvit rendszerű hőszigeteléssel felújítva
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.48 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
30 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.63 W/m2K
Fajlagos tömeg:
496 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
360 kg/m2
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Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
dryvit dörzsvakolat
alapvakolat
NC (EPS) 100
ragasztó
vasbeton
PS maghőszigetelés
vasbeton

3

d
R
λ
ϕε ϕι
[cm] [W/mK] [m2K/W] [%] [%]
0,2
0,99
87 87
0,3
0,93
87 87
5
0,04 0,88028 87 60
0,3
0,93
60 60
5
1,55
60 67
5
0,04 0,88028 67 44
15
1,55
44 54

Kukatároló ajtó
Típusa:
kapu (külső, üvegezetlen)
x méret:
2.1 m
y méret:
2.5 m
Hőátbocsátási tényező:
4.00 W/m2K
Megengedett értéke:
3.00 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Loggia fal_ablak_ajtó
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
2.5 m
y méret:
2.7 m
Hőátbocsátási tényező:
3.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Pince fölötti födém
Típusa:
pincefödém
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
2.43 W/m2K
Megengedett értéke:
0.50 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
20 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
2.92 W/m2K
Fajlagos tömeg:
405 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
190 / 222 kg/m2
Rétegek kívülről befelé
Réteg
d
R
λ
ϕε ϕι
megnevezés
[cm] [W/mK] [m2K/W] [%] [%]
vasbeton
16,5
1,55 0,10645 55 72
Linóleum
0,5
0,38
72 88
Zárófödém_lapostető
Lapostető, 2000-ben hőszigetelés és csapadékvíz
szigetelés felújításra került
Típusa:
tető
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.65 W/m2K
Megengedett értéke:
0.25 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
20 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.78 W/m2K
Fajlagos tömeg:
507 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
396 kg/m2
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Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
ragasztott szigetelés 2
kavicsbeton_lejtbeton
expandált polisztirolhab
párazáró fólia
vasbeton

4

d
[cm]
1
5
8
0,1
16,5

R
λ
ϕε ϕι
[W/mK] [m2K/W] [%] [%]
- 86 100
1,28
100 98
0,045
1,252 98 31
0,2
0,005 31 57
1,55 0,10645 57 55

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés
Homlokzati panel
Ablak 140/140
Ablak 170/70
Ablak 200/140
Bejárati ajtó_1
Kukatároló ajtó
Zárófödém_lapostető
Homlokzati panel
Homlokzati panel
Ablak 200/140
Loggia fal_ablak_ajtó
Bejárati ajtó_2
Homlokzati panel
Pince fölötti födém

U
[W/m2K]
0,63
2,8
2,8
2,8
3,8
4
0,777
0,63
0,63
2,8
3,6
3,8
0,63
2,918

A
Ψ
[m2] [W/mK]
5031,7
689,9
261,8
677,6
63,3
57,7
2340,8
898,9
3737,5
1324,4
1635,3
84,5
898,9
2340,8
-

L
[m]

Aü
[m2]
-

620,9
235,6
609,8
50,6
1192,0
817,7
67,6
-

Épület tömeg besorolása: könnyű (mt <= 400 kg/m2)
ε:
0.50
(Sugárzás hasznosítási tényező)
A:
20043.1 m2
(Külső felület)
3
V:
75965.5 m
(Fűtött épület térfogat)
A/V:
0.264 m2/m3
(Felület-térfogat arány)
Qsd+Qsid:
(982664 + 0) * 0,5 = 491332kWh/a
(Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣlΨ:
24402.4 W/K
q = [ΣAU + ΣlΨ - (Qsd + Qsid)/72]/V = (24402,4 - 491332 / 72) / 75965,5
q:
0.231 W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax:
0.200 W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője NEM FELEL MEG!
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Energia igény tervezési adatok
Épület jellege: Lakóépület
AN:
25751.0 m2
n:
0.50 1/h
nLT:
0.50 1/h
ninf:
0.50 1/h
σ:
1.00
Qsd+Qsid:
(240,36 + 0) * 0,5 = 120,18kW
qb:
5.00 W/m2
Evil,n:
0.00 kWh/m2a
qHMV:
30.00 kWh/m2a
nnyár:
9.00 1/h
Qsdnyár:
440,52 kW

(Fűtött alapterület)
(Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
(Légcsereszám a használati időben)
(Légcsereszám a használati időn kívül)
(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
(Sugárzási nyereség)
(Belső hőnyereség átlagos értéke)
(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
(Légcsereszám a nyári idényben)
(Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = ΣANqb:
ΣEvil,n = ΣANEvil,nυ:
QHMV = ΣANqHMV:
Vátl = ΣVn:
VLT = ΣVnLT*ZLT/ZF:
Vinf = ΣVninf*(1-ZLT/ZF):
Vdt = Σ(Vátl + VLT(1-η) + Vinf):
Vnyár = ΣVnnyár:

128755 W
0 kWh/a
772530 kWh/a
37982.7 m3/h
0.0 m3/h
0.0 m3/h
37982.7 m3/h
683689.1 m3/h

(Belső hőnyereségek összege)
(Világítás éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
(Levegő térfogatáram a használati időben)
(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
(Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
∆tb = (Qsd + Qsid + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vdt) + 2
∆tb = (120178 + 128755) / (24402,4 + 0,35 * 37982,7) + 2 = 8.6 °C
ti:
20.0 °C
(Átlagos belső hőmérséklet)
H:
71334 hK/a
(Fűtési hőfokhíd)
ZF:
4326 h/a
(Fűtési idény hossza)
QF = H(Vq + 0,35Vátl)σ - ZFQb
QF = 71,334 * (75965,5 * 0,231 + 0,35 * 37982,7) * 1 - 4,326 * 128755 = 1643 MWh/a
qF:
63.81 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
∆tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vnyár)
∆tbnyár = (440519 + 128755) / (24402,4 + 0,35 * 683689) = 2.2 °C
∆tbnyármax :
2.0 °C
(A nyári felmelegedés elfogadható értéke)
A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel.
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Fűtési rendszer
Az épület távűtési rendszerre csatlakozik. Az épület fűtési hálózata alsó elosztású, kétcsöves rendszer. 2000-ben lecserélték a
radiátorokat és thermosztatikus szabályozó szelepeket szereltek fel, valamint strangszabályzókat szereltek be.
qf:
63.81 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)
Távfűtés
ef:
Ck:
qk,v:

1.20
(fűtőművi távfűtés)
1.01
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
2
0.00 kWh/m a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, termosztatikus szelepekkel, 2K arányossági sáv
qf,h:
3.30 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül, vízhőmérséklet 90/70
qf,v:
3.30 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszám szabályozású szivattyú, hőlépcső 20 K
EFSz:
0.16 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)
Tárolási veszteség nincs
qf,t:
0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT:
0.00 kWh/m2a
EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev
EF = (63,81 + 3,3 + 3,3 + 0) * 1,212 + (0,16 + 0 + 0) * 2,5 = 85.73 kWh/m2a

Melegvíz-termelő rendszer
qHMV:
Távfűtés
eHMV:
Ck:
Ek:

30.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)
1.20
(fűtőművi távfűtés)
1.14
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
2
0.40 kWh/m a (segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül, cirkulációval
qHMV,v:
13.00 %
(a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
2
EC:
0.22 kWh/m a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)
Nincs tárolási veszteség
qHMV,t:
0.00 %

(a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV) + (EC + Ek)ev
EHMV = 30 * (1 + 0,13 + 0) * 1,368 + (0,22 + 0,4) * 2,5 = 47.93 kWh/m2a
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Az épület összesített energetikai jellemzője
EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 85,73 + 47,93 + 0 + 0 + 0 + 0
EP:
EPmax:

133.66 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
110.00 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)

A számítás a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint készült.

........................
aláírás
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Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Épület:

Panelépület energetikai felújításának vizsgálata
Budapest Xv. ker. Nyírpalota út 1-21.

Megrendelő:
Tanúsító:
Nagy Miklós
Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:
Követelményérték (viszonyítási alap):
Az épület energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai minőség szerinti besorolás:

100.9 kWh/m2a
110.0 kWh/m2a
91.8 %

B (követelménynél jobb)

A+
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel.
Tanúsítvány azonosító tanúsítónál:
Kelt: 2011.08.16.

Aláírás
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Szerkezet típusok:
Homlokzati panel
Budapesti III.sz. Házgyár homloktai falpanel 5cm vtg.
dryvit rendszerű hőszigeteléssel felújítva
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.48 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
30 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.63 W/m2K
Fajlagos tömeg:
496 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
360 kg/m2
Rétegek kívülről befelé
Réteg
d
R
λ
ϕε ϕι
megnevezés
[cm] [W/mK] [m2K/W] [%] [%]
dryvit dörzsvakolat
0,2
0,99
87 87
alapvakolat
0,3
0,93
87 87
NC (EPS) 100
5
0,04 0,88028 87 60
ragasztó
0,3
0,93
60 60
vasbeton
5
1,55
60 67
PS maghőszigetelés
5
0,04 0,88028 67 44
vasbeton
15
1,55
44 54
Ablak 140/140*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag ablak
(U=1,6W/m2K), külső oldalon redőnnyel árnyékolva
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
1.4 m
y méret:
1.4 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Ablak 170/70*
Hőszigetelő üvegezéésel ellátott, műanyag ablak
árnyékolás nélkül
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
1.7 m
y méret:
0.7 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Ablak 200/140*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag ablak
(U=1,6W/m2K), külső oldalon redőnnyel árnyékolva
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
2.0 m
y méret:
1.4 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
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Bejárati ajtó_1*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag bejárati ajtó
(U=1,6W/m2K)
Típusa:
üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)
x méret:
2.3 m
y méret:
2.5 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Bejárati ajtó_2*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag bejárati ajtó
(U=1,6W/m2K)
Típusa:
üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)
x méret:
2.4 m
y méret:
3.2 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Kukatároló ajtó*
Fém szerkezetű ajtó (U=3,0W/m2, K)
Típusa:
kapu (külső, üvegezetlen)
x méret:
2.1 m
y méret:
2.5 m
Hőátbocsátási tényező:
3.00 W/m2K
Megengedett értéke:
3.00 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Loggia fal_ablak_ajtó*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, üvegezett és
hőszigetelt tömör részekből összeállított loggia
falszerkezet (U=1,6W/m2K)
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
2.5 m
y méret:
2.7 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Pince fölötti födém*
Típusa:
pincefödém
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.39 W/m2K
Megengedett értéke:
0.50 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
20 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.46 W/m2K
Fajlagos tömeg:
417 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
413 / 2 kg/m2
Rétegek kívülről befelé
Réteg
d
R
λ
megnevezés
[cm] [W/mK] [m2K/W]
Heratekta-C3
10
0,046 2,1739
vasbeton
16,5
1,55 0,10645
Linóleum
0,5
0,38

3

ϕε ϕι
[%] [%]
83 28
28 44
44 55
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Zárófödém_lapostető*
Lapostető, 2000-ben hőszigetelés és csapadékvíz
szigetelés felújításra került
Típusa:
tető
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.23 W/m2K
Megengedett értéke:
0.25 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
20 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.28 W/m2K
Fajlagos tömeg:
600 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
396 kg/m2
Rétegek kívülről befelé
Réteg
d
R
λ
megnevezés
[cm] [W/mK] [m2K/W]
5
0,35 0,14286
XPS hőszigetelő tábla
10
0,038 2,6316
ragasztott szigetelés 2
1
kavicsbeton_lejtbeton
5
1,28
expandált polisztirolhab
8
0,045
1,252
párazáró fólia
0,1
0,2
0,005
vasbeton
16,5
1,55 0,10645

ϕε ϕι
[%] [%]
89 84
84 40
40 49
49 49
49 34
34 52
52 52

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

U
[W/m2K]
Homlokzati panel
0,63
Ablak 140/140*
1,6
Ablak 170/70*
1,6
Ablak 200/140*
1,6
Bejárati ajtó_1*
1,6
Kukatároló ajtó*
3
Zárófödém_lapostető*
0,278
Homlokzati panel
0,63
Homlokzati panel
0,63
Ablak 200/140*
1,6
Loggia fal_ablak_ajtó*
1,6
Bejárati ajtó_2*
1,6
Homlokzati panel
0,63
Pince fölötti födém*
0,464

A
Ψ
[m2] [W/mK]
5031,7
689,9
261,8
677,6
63,3
57,7
2340,8
898,9
3737,5
1324,4
1635,3
84,5
898,9
2340,8
-

L
[m]

Aü
[m2]
-

620,9
235,6
609,8
50,6
1192,0
817,7
67,6
-

Épület tömeg besorolása: könnyű (mt <= 400 kg/m2)
ε:
0.50
(Sugárzás hasznosítási tényező)
2
A:
20043.1 m
(Külső felület)
V:
75965.5 m3
(Fűtött épület térfogat)
2 3
A/V:
0.264 m /m
(Felület-térfogat arány)
Qsd+Qsid:
(982664 + 0) * 0,5 = 491332kWh/a
(Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣlΨ:
15215.4 W/K
q = [ΣAU + ΣlΨ - (Qsd + Qsid)/72]/V = (15215,4 - 491332 / 72) / 75965,5
q:
0.110 W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax:
0.200 W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője megfelel.
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Energia igény tervezési adatok
Épület jellege: Lakóépület
AN:
25751.0 m2
n:
0.50 1/h
nLT:
0.50 1/h
ninf:
0.50 1/h
σ:
1.00
Qsd+Qsid:
(240,36 + 0) * 0,5 = 120,18kW
qb:
5.00 W/m2
Evil,n:
0.00 kWh/m2a
qHMV:
30.00 kWh/m2a
nnyár:
9.00 1/h
Qsdnyár:
440,52 kW

(Fűtött alapterület)
(Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
(Légcsereszám a használati időben)
(Légcsereszám a használati időn kívül)
(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
(Sugárzási nyereség)
(Belső hőnyereség átlagos értéke)
(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
(Légcsereszám a nyári idényben)
(Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = ΣANqb:
ΣEvil,n = ΣANEvil,nυ:
QHMV = ΣANqHMV:
Vátl = ΣVn:
VLT = ΣVnLT*ZLT/ZF:
Vinf = ΣVninf*(1-ZLT/ZF):
Vdt = Σ(Vátl + VLT(1-η) + Vinf):
Vnyár = ΣVnnyár:

128755 W
0 kWh/a
772530 kWh/a
37982.7 m3/h
0.0 m3/h
0.0 m3/h
37982.7 m3/h
683689.1 m3/h

(Belső hőnyereségek összege)
(Világítás éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
(Levegő térfogatáram a használati időben)
(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
(Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
∆tb = (Qsd + Qsid + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vdt) + 2
∆tb = (120178 + 128755) / (15215,4 + 0,35 * 37982,7) + 2 = 10.7 °C
ti:
20.0 °C
(Átlagos belső hőmérséklet)
H:
66743 hK/a
(Fűtési hőfokhíd)
ZF:
3861 h/a
(Fűtési idény hossza)
QF = H(Vq + 0,35Vátl)σ - ZFQb
QF = 66,743 * (75965,5 * 0,11 + 0,35 * 37982,7) * 1 - 3,861 * 128755 = 947,9 MWh/a
qF:
36.81 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
∆tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vnyár)
∆tbnyár = (440519 + 128755) / (15215,4 + 0,35 * 683689) = 2.2 °C
∆tbnyármax :
2.0 °C
(A nyári felmelegedés elfogadható értéke)
A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel.
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Fűtési rendszer
Az épület távűtési rendszerre csatlakozik. Az épület fűtési hálózata alsó elosztású, kétcsöves rendszer. 2000-ben lecserélték a
radiátorokat és thermosztatikus szabályozó szelepeket szereltek fel, valamint strangszabályzókat szereltek be.
qf:
36.81 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)
Távfűtés
ef:
Ck:
qk,v:

1.20
(fűtőművi távfűtés)
1.01
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
2
0.00 kWh/m a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, termosztatikus szelepekkel, 2K arányossági sáv
qf,h:
3.30 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül, vízhőmérséklet 90/70
qf,v:
3.30 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszám szabályozású szivattyú, hőlépcső 20 K
EFSz:
0.16 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)
Tárolási veszteség nincs
qf,t:
0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT:
0.00 kWh/m2a
EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev
EF = (36,81 + 3,3 + 3,3 + 0) * 1,212 + (0,16 + 0 + 0) * 2,5 = 53.01 kWh/m2a

Melegvíz-termelő rendszer
qHMV:
Távfűtés
eHMV:
Ck:
Ek:

30.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)
1.20
(fűtőművi távfűtés)
1.14
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
2
0.40 kWh/m a (segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül, cirkulációval
qHMV,v:
13.00 %
(a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
2
EC:
0.22 kWh/m a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)
Nincs tárolási veszteség
qHMV,t:
0.00 %

(a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV) + (EC + Ek)ev
EHMV = 30 * (1 + 0,13 + 0) * 1,368 + (0,22 + 0,4) * 2,5 = 47.93 kWh/m2a
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Az épület összesített energetikai jellemzője
EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 53,01 + 47,93 + 0 + 0 + 0 + 0
EP:
EPmax:

100.94 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
110.00 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)

A számítás a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint készült.

........................
aláírás

E:\01_Energetika\Épületenergetikus képzés\Diploma\Letoltesek\Nyirpalota 1-21\Nyirpalota 1-21_lakoepulet_03.wwp
2011.08.18.

T-2 FELÚJÍTÁSI ALTERNATÍVA

1

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Épület:

Panelépület energetikai felújításának vizsgálata
Budapest Xv. ker. Nyírpalota út 1-21.

Megrendelő:
Tanúsító:
Nagy Miklós
Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:
Követelményérték (viszonyítási alap):
Az épület energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai minőség szerinti besorolás:

80.6 kWh/m2a
110.0 kWh/m2a
73.3 %

A (energiatakarékos)

A+
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel.
Tanúsítvány azonosító tanúsítónál:
Kelt: 2011.08.16.

Aláírás
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Szerkezet típusok:
Homlokzati panel
Budapesti III.sz. Házgyár homloktai falpanel 5cm vtg.
dryvit rendszerű hőszigeteléssel felújítva
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.48 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
30 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.63 W/m2K
Fajlagos tömeg:
496 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
360 kg/m2
Rétegek kívülről befelé
Réteg
d
R
λ
ϕε ϕι
megnevezés
[cm] [W/mK] [m2K/W] [%] [%]
dryvit dörzsvakolat
0,2
0,99
87 87
alapvakolat
0,3
0,93
87 87
NC (EPS) 100
5
0,04 0,88028 87 60
ragasztó
0,3
0,93
60 60
vasbeton
5
1,55
60 67
PS maghőszigetelés
5
0,04 0,88028 67 44
vasbeton
15
1,55
44 54
Ablak 140/140*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag ablak
(U=1,6W/m2K), külső oldalon redőnnyel árnyékolva
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
1.4 m
y méret:
1.4 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Ablak 170/70*
Hőszigetelő üvegezéésel ellátott, műanyag ablak
árnyékolás nélkül
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
1.7 m
y méret:
0.7 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Ablak 200/140*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag ablak
(U=1,6W/m2K), külső oldalon redőnnyel árnyékolva
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
2.0 m
y méret:
1.4 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
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Bejárati ajtó_1*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag bejárati ajtó
(U=1,6W/m2K)
Típusa:
üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)
x méret:
2.3 m
y méret:
2.5 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Bejárati ajtó_2*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag bejárati ajtó
(U=1,6W/m2K)
Típusa:
üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)
x méret:
2.4 m
y méret:
3.2 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Kukatároló ajtó*
Fém szerkezetű ajtó (U=3,0W/m2, K)
Típusa:
kapu (külső, üvegezetlen)
x méret:
2.1 m
y méret:
2.5 m
Hőátbocsátási tényező:
3.00 W/m2K
Megengedett értéke:
3.00 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Loggia fal_ablak_ajtó*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, üvegezett és
hőszigetelt tömör részekből összeállított loggia
falszerkezet (U=1,6W/m2K)
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
2.5 m
y méret:
2.7 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Pince fölötti födém*
Típusa:
pincefödém
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.39 W/m2K
Megengedett értéke:
0.50 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
20 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.46 W/m2K
Fajlagos tömeg:
417 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
413 / 2 kg/m2
Rétegek kívülről befelé
Réteg
d
R
λ
megnevezés
[cm] [W/mK] [m2K/W]
Heratekta-C3
10
0,046 2,1739
vasbeton
16,5
1,55 0,10645
Linóleum
0,5
0,38

3

ϕε ϕι
[%] [%]
83 28
28 44
44 55
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Zárófödém_lapostető*
Lapostető, 2000-ben hőszigetelés és csapadékvíz
szigetelés felújításra került
Típusa:
tető
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.23 W/m2K
Megengedett értéke:
0.25 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
20 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.28 W/m2K
Fajlagos tömeg:
600 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
396 kg/m2
Rétegek kívülről befelé
Réteg
d
R
λ
megnevezés
[cm] [W/mK] [m2K/W]
5
0,35 0,14286
XPS hőszigetelő tábla
10
0,038 2,6316
ragasztott szigetelés 2
1
kavicsbeton_lejtbeton
5
1,28
expandált polisztirolhab
8
0,045
1,252
párazáró fólia
0,1
0,2
0,005
vasbeton
16,5
1,55 0,10645

ϕε ϕι
[%] [%]
89 84
84 40
40 49
49 49
49 34
34 52
52 52

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

U
[W/m2K]
Homlokzati panel
0,63
Ablak 140/140*
1,6
Ablak 170/70*
1,6
Ablak 200/140*
1,6
Bejárati ajtó_1*
1,6
Kukatároló ajtó*
3
Zárófödém_lapostető*
0,278
Homlokzati panel
0,63
Homlokzati panel
0,63
Ablak 200/140*
1,6
Loggia fal_ablak_ajtó*
1,6
Bejárati ajtó_2*
1,6
Homlokzati panel
0,63
Pince fölötti födém*
0,464

A
Ψ
[m2] [W/mK]
5031,7
689,9
261,8
677,6
63,3
57,7
2340,8
898,9
3737,5
1324,4
1635,3
84,5
898,9
2340,8
-

L
[m]

Aü
[m2]
-

620,9
235,6
609,8
50,6
1192,0
817,7
67,6
-

Épület tömeg besorolása: könnyű (mt <= 400 kg/m2)
ε:
0.50
(Sugárzás hasznosítási tényező)
2
A:
20043.1 m
(Külső felület)
V:
75965.5 m3
(Fűtött épület térfogat)
2 3
A/V:
0.264 m /m
(Felület-térfogat arány)
Qsd+Qsid:
(982664 + 0) * 0,5 = 491332kWh/a
(Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣlΨ:
15215.4 W/K
q = [ΣAU + ΣlΨ - (Qsd + Qsid)/72]/V = (15215,4 - 491332 / 72) / 75965,5
q:
0.110 W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax:
0.200 W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője megfelel.
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Energia igény tervezési adatok
Épület jellege: Lakóépület
AN:
25751.0 m2
n:
0.50 1/h
nLT:
0.50 1/h
ninf:
0.50 1/h
σ:
1.00
Qsd+Qsid:
(240,36 + 0) * 0,5 = 120,18kW
qb:
5.00 W/m2
Evil,n:
0.00 kWh/m2a
qHMV:
30.00 kWh/m2a
nnyár:
9.00 1/h
Qsdnyár:
440,52 kW
ηr:
70.0 %
ZLTr/ZF:
0.220

(Fűtött alapterület)
(Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
(Légcsereszám a használati időben)
(Légcsereszám a használati időn kívül)
(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
(Sugárzási nyereség)
(Belső hőnyereség átlagos értéke)
(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
(Légcsereszám a nyári idényben)
(Sugárzási nyereség)
(Légtechnikai rendszer hővisszanyerőjének hatásfoka)
(Üzemidő arány (csak hővisszanyerő))

Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = ΣANqb:
ΣEvil,n = ΣANEvil,nυ:
QHMV = ΣANqHMV:
Vátl = ΣVn:
VLT = ΣVnLT*ZLT/ZF:
Vinf = ΣVninf*(1-ZLT/ZF):
Vdt = Σ(Vátl + VLT(1-η) + Vinf):
Vnyár = ΣVnnyár:

128755 W
0 kWh/a
772530 kWh/a
0.0 m3/h
8356.2 m3/h
29626.5 m3/h
32133.4 m3/h
683689.1 m3/h

(Belső hőnyereségek összege)
(Világítás éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
(Levegő térfogatáram a használati időben)
(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
(Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
∆tb = (Qsd + Qsid + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vdt) + 2
∆tb = (120178 + 128755) / (15215,4 + 0,35 * 32133,4) + 2 = 11.4 °C
ti:
20.0 °C
(Átlagos belső hőmérséklet)
H:
64879 hK/a
(Fűtési hőfokhíd)
ZF:
3691 h/a
(Fűtési idény hossza)
QF = H[Vq + 0,35VLT(1 - ηr)ZLTr/ZF + 0,35Vinf(1 - ZLTr/ZF)]σ - ZFQb
QF = 64,879 * (75965,5 * 0,11 + 0,35 * 8356,2 * (1 - 0,7) * 0,22 + 0,35 * 29626,5 * (1 - 0,22)) * 1 - 3,691 * 128755 = 796,6
MWh/a
qF:
30.93 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
∆tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vnyár)
∆tbnyár = (440519 + 128755) / (15215,4 + 0,35 * 683689) = 2.2 °C
∆tbnyármax :
2.0 °C
(A nyári felmelegedés elfogadható értéke)
A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel.
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Fűtési rendszer
Az épület távűtési rendszerre csatlakozik. Az épület fűtési hálózata alsó elosztású, kétcsöves rendszer. 2000-ben lecserélték a
radiátorokat és thermosztatikus szabályozó szelepeket szereltek fel, valamint strangszabályzókat szereltek be.
qf:
30.93 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)
Távfűtés
ef:
Ck:
qk,v:

1.20
(fűtőművi távfűtés)
1.01
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
2
0.00 kWh/m a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, termosztatikus szelepekkel, 2K arányossági sáv
qf,h:
3.30 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül, vízhőmérséklet 90/70
qf,v:
3.30 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszám szabályozású szivattyú, hőlépcső 20 K
EFSz:
0.16 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)
Tárolási veszteség nincs
qf,t:
0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT:
0.00 kWh/m2a
EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev
EF = (30,93 + 3,3 + 3,3 + 0) * 1,212 + (0,16 + 0 + 0) * 2,5 = 45.89 kWh/m2a

Melegvíz-termelő rendszer
A meglevő távmelegvíz rendszer kiegészítésére 200db REHAU Solect WK 2d-300 napkollektor. A számított HMV hőigény
lefedettség 29%.
qHMV:
30.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)
Távfűtés
αk:
eHMV:
Ck:
Ek:

0.71
1.20
1.14
0.40 kWh/m2a

(a hőtermelő által lefedett energiaarány)
(fűtőművi távfűtés)
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
(segédenergia igény)

Távfűtés
αk:
eHMV:
Ck:
Ek:

0.29
0.00
1.14
0.40 kWh/m2a

(a hőtermelő által lefedett energiaarány)
(megújuló)
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
(segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül, cirkulációval
qHMV,v:
13.00 %
(a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
2
EC:
0.22 kWh/m a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)
Nincs tárolási veszteség
qHMV,t:
0.00 %

(a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV) + (EC + Ek)ev
EHMV = 30 * (1 + 0,13 + 0) * 0,9713 + (0,22 + 0,4) * 2,5 = 34.48 kWh/m2a
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Légtechnikai rendszer
Az épületben kialakítandó szellőzési hálózat, energiatakarékos szellőzőgéppel kerül elhelyezésre.
A szellőzőgép időkapcsolóval és keresztáramú hővisszanyerővel kerül beépítésre.
A számításban napi 12 óra üzemidő lett figyelembevéve.
qLT:
0.00 kWh/m2a (a légtechnikai rendszer éves fajlagos nettó hőenergia igénye)
eLT:
Ck:
ELT,k:

0.00
()
0.00
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
2
1.90 kWh/m a (segédenergia igény)

20 °C alatti befúvási hőmérséklet
fLT,sz:
0.00 %
(a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
3
VLT:
8356.2 m /h
(a levegő térfogatárama)
∆pLT:
100 Pa
(a rendszer áramlási ellenállása)
ηvent:
50.0 %
(a ventilátor összhatásfoka)
Za,LT:
5840 h
(a légtechnikai rendszer egész évi működési ideje)
Event = VLT∆pLT/3600/ηventZa,LT/1000
Event = 8356,2 * 100 / 3600 / 0,5 * 5840 / 1000 = 2711,1 kWh/a
ELT,s:
0.3 kWh/a
(a légtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye)
ELT = (qLT,n(1 + fLT,sz) + QLT,v/AN)ΣCkαkeLT + [(Event + ELT,s)/AN + ELT,kZLT/ZF]ev
ELT = (0 * (1 + 0) + 0 / 2,575E4) * 0 + ((2711,1 + 0,3) / 2,575E4 + 1,9 * 0) * 2,5 = 0.26 kWh/m2a

Az épület összesített energetikai jellemzője
EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 45,89 + 34,48 + 0 + 0,26 + 0 + 0
EP:
EPmax:

80.63 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
110.00 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)

A számítás a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint készült.

........................
aláírás
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Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Épület:

Panelépület energetikai felújításának vizsgálata
Budapest Xv. ker. Nyírpalota út 1-21.

Megrendelő:
Tanúsító:
Nagy Miklós
Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:
Követelményérték (viszonyítási alap):
Az épület energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai minőség szerinti besorolás:

70.2 kWh/m2a
110.0 kWh/m2a
63.8 %

A (energiatakarékos)

A+
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel.
Tanúsítvány azonosító tanúsítónál:
Kelt: 2011.08.16.

Aláírás
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Szerkezet típusok:
Ablak 140/140*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag ablak
(U=1,6W/m2K), külső oldalon redőnnyel árnyékolva
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
1.4 m
y méret:
1.4 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Ablak 170/70*
Hőszigetelő üvegezéésel ellátott, műanyag ablak
árnyékolás nélkül
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
1.7 m
y méret:
0.7 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Ablak 200/140*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag ablak
(U=1,6W/m2K), külső oldalon redőnnyel árnyékolva
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
2.0 m
y méret:
1.4 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Bejárati ajtó_1*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag bejárati ajtó
(U=1,6W/m2K)
Típusa:
üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)
x méret:
2.3 m
y méret:
2.5 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Bejárati ajtó_2*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, műanyag bejárati ajtó
(U=1,6W/m2K)
Típusa:
üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)
x méret:
2.4 m
y méret:
3.2 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
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Homlokzati panel*
Budapesti III.sz. Házgyár homloktai falpanel 5cm vtg.
dryvit rendszerű hőszigeteléssel felújítva
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.26 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
30 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.34 W/m2K
Fajlagos tömeg:
513 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
360 kg/m2
Rétegek kívülről befelé
Réteg
d
R
λ
megnevezés
[cm] [W/mK] [m2K/W]
dryvit dörzsvakolat
0,2
0,99
alapvakolat
0,3
0,93
NC (EPS) 100
10
0,04 1,7606
ragasztó
0,3
0,93
dryvit dörzsvakolat
0,2
0,99
alapvakolat
0,3
0,93
NC (EPS) 100
5
0,04 0,88028
ragasztó
0,3
0,93
vasbeton
5
1,55
PS maghőszigetelés
5
0,04 0,88028
vasbeton
15
1,55

3

ϕε ϕι
[%] [%]
88 88
88 89
89 63
63 63
63 63
63 63
63 52
52 52
52 56
56 46
46 52

Kukatároló ajtó*
Fém szerkezetű ajtó (U=3,0W/m2, K)
Típusa:
kapu (külső, üvegezetlen)
x méret:
2.1 m
y méret:
2.5 m
Hőátbocsátási tényező:
3.00 W/m2K
Megengedett értéke:
3.00 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Loggia fal_ablak_ajtó*
Hőszigetelő üvegezéssel ellátott, üvegezett és
hőszigetelt tömör részekből összeállított loggia
falszerkezet (U=1,6W/m2K)
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
x méret:
2.5 m
y méret:
2.7 m
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Pince fölötti födém*
Típusa:
pincefödém
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.39 W/m2K
Megengedett értéke:
0.50 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
20 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.46 W/m2K
Fajlagos tömeg:
417 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
413 / 2 kg/m2

E:\01_Energetika\Épületenergetikus képzés\Diploma\Letoltesek\Nyirpalota 1-21\Nyirpalota 1-21_lakoepulet_03.wwp
2011.08.18.

T-3 FELÚJÍTÁSI ALTERNATÍVA

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Heratekta-C3
vasbeton
Linóleum

4

d
R
λ
ϕε ϕι
[cm] [W/mK] [m2K/W] [%] [%]
10
0,046 2,1739 83 28
16,5
1,55 0,10645 28 44
0,5
0,38
44 55

Zárófödém_lapostető*
Lapostető, 2000-ben hőszigetelés és csapadékvíz
szigetelés felújításra került
Típusa:
tető
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.23 W/m2K
Megengedett értéke:
0.25 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
20 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.28 W/m2K
Fajlagos tömeg:
600 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
396 kg/m2
Rétegek kívülről befelé
Réteg
d
R
λ
megnevezés
[cm] [W/mK] [m2K/W]
5
0,35 0,14286
XPS hőszigetelő tábla
10
0,038 2,6316
ragasztott szigetelés 2
1
kavicsbeton_lejtbeton
5
1,28
expandált polisztirolhab
8
0,045
1,252
párazáró fólia
0,1
0,2
0,005
vasbeton
16,5
1,55 0,10645

ϕε ϕι
[%] [%]
89 84
84 40
40 49
49 49
49 34
34 52
52 52

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

U
[W/m2K]
Homlokzati panel*
0,339
Ablak 140/140*
1,6
Ablak 170/70*
1,6
Ablak 200/140*
1,6
Bejárati ajtó_1*
1,6
Kukatároló ajtó*
3
Zárófödém_lapostető*
0,278
Homlokzati panel*
0,339
Homlokzati panel*
0,339
Ablak 200/140*
1,6
Loggia fal_ablak_ajtó*
1,6
Bejárati ajtó_2*
1,6
Homlokzati panel*
0,339
Pince fölötti födém*
0,464

A
Ψ
[m2] [W/mK]
5031,7
689,9
261,8
677,6
63,3
57,7
2340,8
898,9
3737,5
1324,4
1635,3
84,5
898,9
2340,8
-

L
[m]

Aü
[m2]
-

620,9
235,6
609,8
50,6
1192,0
817,7
67,6
-
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Épület tömeg besorolása: könnyű (mt <= 400 kg/m2)
ε:
0.50
(Sugárzás hasznosítási tényező)
A:
20043.1 m2
(Külső felület)
3
V:
75965.5 m
(Fűtött épület térfogat)
A/V:
0.264 m2/m3
(Felület-térfogat arány)
Qsd+Qsid:
(982664 + 0) * 0,5 = 491332kWh/a
(Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣlΨ:
12140.2 W/K
q = [ΣAU + ΣlΨ - (Qsd + Qsid)/72]/V = (12140,2 - 491332 / 72) / 75965,5
q:
0.070 W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax:
0.200 W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Épület jellege: Lakóépület
AN:
25751.0 m2
n:
0.50 1/h
nLT:
0.50 1/h
ninf:
0.50 1/h
σ:
1.00
Qsd+Qsid:
(240,36 + 0) * 0,5 = 120,18kW
qb:
5.00 W/m2
Evil,n:
0.00 kWh/m2a
qHMV:
30.00 kWh/m2a
nnyár:
9.00 1/h
Qsdnyár:
440,52 kW
ηr:
70.0 %
ZLTr/ZF:
0.220

(Fűtött alapterület)
(Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
(Légcsereszám a használati időben)
(Légcsereszám a használati időn kívül)
(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
(Sugárzási nyereség)
(Belső hőnyereség átlagos értéke)
(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
(Légcsereszám a nyári idényben)
(Sugárzási nyereség)
(Légtechnikai rendszer hővisszanyerőjének hatásfoka)
(Üzemidő arány (csak hővisszanyerő))

Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = ΣANqb:
ΣEvil,n = ΣANEvil,nυ:
QHMV = ΣANqHMV:
Vátl = ΣVn:
VLT = ΣVnLT*ZLT/ZF:
Vinf = ΣVninf*(1-ZLT/ZF):
Vdt = Σ(Vátl + VLT(1-η) + Vinf):
Vnyár = ΣVnnyár:

128755 W
0 kWh/a
772530 kWh/a
0.0 m3/h
8356.2 m3/h
29626.5 m3/h
32133.4 m3/h
683689.1 m3/h

(Belső hőnyereségek összege)
(Világítás éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
(Levegő térfogatáram a használati időben)
(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
(Levegő térfogatáram nyáron)
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Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
∆tb = (Qsd + Qsid + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vdt) + 2
∆tb = (120178 + 128755) / (12140,2 + 0,35 * 32133,4) + 2 = 12.6 °C
ti:
20.0 °C
(Átlagos belső hőmérséklet)
H:
60868 hK/a
(Fűtési hőfokhíd)
ZF:
3361 h/a
(Fűtési idény hossza)
QF = H[Vq + 0,35VLT(1 - ηr)ZLTr/ZF + 0,35Vinf(1 - ZLTr/ZF)]σ - ZFQb
QF = 60,868 * (75965,5 * 0,07 + 0,35 * 8356,2 * (1 - 0,7) * 0,22 + 0,35 * 29626,5 * (1 - 0,22)) * 1 - 3,361 * 128755 = 575,5
MWh/a
qF:
22.35 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
∆tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vnyár)
∆tbnyár = (440519 + 128755) / (12140,2 + 0,35 * 683689) = 2.3 °C
∆tbnyármax :
2.0 °C
(A nyári felmelegedés elfogadható értéke)
A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel.

Fűtési rendszer
Az épület távűtési rendszerre csatlakozik. Az épület fűtési hálózata alsó elosztású, kétcsöves rendszer. 2000-ben lecserélték a
radiátorokat és thermosztatikus szabályozó szelepeket szereltek fel, valamint strangszabályzókat szereltek be.
qf:
22.35 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)
Távfűtés
ef:
Ck:
qk,v:

1.20
(fűtőművi távfűtés)
1.01
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, termosztatikus szelepekkel, 2K arányossági sáv
qf,h:
3.30 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül, vízhőmérséklet 90/70
qf,v:
3.30 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszám szabályozású szivattyú, hőlépcső 20 K
EFSz:
0.16 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)
Tárolási veszteség nincs
qf,t:
0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT:
0.00 kWh/m2a
EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev
EF = (22,35 + 3,3 + 3,3 + 0) * 1,212 + (0,16 + 0 + 0) * 2,5 = 35.49 kWh/m2a
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Melegvíz-termelő rendszer
A meglevő távmelegvíz rendszer kiegészítésére 200db REHAU Solect WK 2d-300 napkollektor. A számított HMV hőigény
lefedettség 29%.
qHMV:
30.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)
Távfűtés
αk:
eHMV:
Ck:
Ek:

0.71
1.20
1.14
0.40 kWh/m2a

(a hőtermelő által lefedett energiaarány)
(fűtőművi távfűtés)
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
(segédenergia igény)

Távfűtés
αk:
eHMV:
Ck:
Ek:

0.29
0.00
1.14
0.40 kWh/m2a

(a hőtermelő által lefedett energiaarány)
(megújuló)
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
(segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül, cirkulációval
qHMV,v:
13.00 %
(a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
2
EC:
0.22 kWh/m a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)
Nincs tárolási veszteség
qHMV,t:
0.00 %

(a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV) + (EC + Ek)ev
EHMV = 30 * (1 + 0,13 + 0) * 0,9713 + (0,22 + 0,4) * 2,5 = 34.48 kWh/m2a

Légtechnikai rendszer
Az épületben kialakítandó szellőzési hálózat, energiatakarékos szellőzőgéppel kerül elhelyezésre. A szellőzőgép
időkapcsolóval és keresztáramú hővisszanyerővel kerül beépítésre. A számításban napi 12 óra üzemidő lett figyelembevéve.
qLT:
0.00 kWh/m2a (a légtechnikai rendszer éves fajlagos nettó hőenergia igénye)
eLT:
Ck:
ELT,k:

0.00
()
0.00
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
2
1.90 kWh/m a (segédenergia igény)

20 °C alatti befúvási hőmérséklet
fLT,sz:
0.00 %
(a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
3
VLT:
8356.2 m /h
(a levegő térfogatárama)
∆pLT:
100 Pa
(a rendszer áramlási ellenállása)
ηvent:
50.0 %
(a ventilátor összhatásfoka)
Za,LT:
5840 h
(a légtechnikai rendszer egész évi működési ideje)
Event = VLT∆pLT/3600/ηventZa,LT/1000
Event = 8356,2 * 100 / 3600 / 0,5 * 5840 / 1000 = 2711,1 kWh/a
ELT,s:
0.3 kWh/a
(a légtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye)
ELT = (qLT,n(1 + fLT,sz) + QLT,v/AN)ΣCkαkeLT + [(Event + ELT,s)/AN + ELT,kZLT/ZF]ev
ELT = (0 * (1 + 0) + 0 / 2,575E4) * 0 + ((2711,1 + 0,3) / 2,575E4 + 1,9 * 0) * 2,5 = 0.26 kWh/m2a
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Az épület összesített energetikai jellemzője
EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 35,49 + 34,48 + 0 + 0,26 + 0 + 0
EP:
EPmax:

70.22 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
110.00 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)

A számítás a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint készült.

........................
aláírás
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