
Egészséges, környezetkímélő  
lakások fűtése

A kellemes, pihentető hőérzet, az egészséges lakókörnyezet, a fáradtságérzettől való megszabadulás kialakításában 
az alkalmazott fűtési rendszernek döntő szerepe van. Ennek a jelentősége a mindennapokban csak kevesekben tuda-
tosul, előnyeit azonban mindannyian szívesen élvezzük. A modern fűtési eljárások tették lehetővé ezen előnyök 
birtoklását, és emellett azt is, hogy a fűtéssel járó környezetterhelés minél kisebb legyen.Beszélgetőpartnerem 
Kárpáti József, az ÉVOSZ-MAKÉSZ szakmai tagozat elnöke, akivel arra vállalkoztunk, hogy a hazai építőipar jelenlegi 
helyzetéről, a sikerhez vezető rögös útról egy átfogó képet adjunk. Kezdjük is az elején.

hôszivattyúkról
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A
 környezetterhelés csökkentése a mai mindennapi 
valóságunkban az egyik legfontosabb cél kellene, 
hogy legyen. 

A szakmai gyakorlat – az ajánlott rendszerek tekinte-
tében – azonban még egyes esetekben csak a beruházási 
költségek minimalizálását, a fosszilis energiahordozók 
alkalmazását tartja a legfőbb célnak egy rendszer kiala-
kításánál – megkérdőjelezve és szembe menve azzal a jog-
alkotói akarattal is, amely új építésű épületeknél előírja 
az elérendő minimális megújuló energiatartalmat. 

Szén-dioxid kibocsátás 
 
Szerencsére azonban az energiatakarékosság, az üzem-

költségek csökkentése, valamint a környezetvédelem 
kérdésében a ház-, illetve lakástulajdonosok, a lakók 
álláspontja a tapasztalatok alapján mindinkább közelít a 
jogalkotók álláspontjához. 

Elismert tudósok kimutatták, és mindennapjainkban 
is érezhetővé vált, hogy milyen káros hatással van boly-
gónk klimatikus viszonyaira ez az égéstermék. Ez pedig 
mindannyiunkat érintő probléma, hiszen a lakások és 
házak fűtése a szén-dioxid-kibocsájtáshoz több mint 
90%-kal járul hozzá. 

A szén-dioxid-kibocsátás problémáját önmagában az, 
hogy az új épületeket a jó hőszigeteléssel alacsony ener-
giaszükségletűre tervezik, még nem oldja meg. Az új épü-
letek csak növelik a kibocsátott mennyiséget, jóllehet elő-
deiknél kisebb mértékben. Fontos tehát, hogy energiata-
karékos fűtési rendszerrel is felszerelt otthonunk legyen, 
amely tovább minimalizálja a CO2-kibocsájtást, emellett 
ideális lakókörülményeket teremt az egészséges klíma 
kialakításához. 

 
Milyen fűtési rendszert válasszunk? 

 
Az építkezők és lakásfelújítók ezzel a kérdéssel szem-

besülnek minden esetben, tájékozódnak az interneten, és 
kérik a szakemberek véleményét, segítségét. A szakem-

berek véleménye azonban esetenként az egyes fűtési 
rendszerek szerinti elköteleződéstől függő válaszokat 
eredményez. Akkor mégis mi alapján, milyen szempon-
tok figyelembe vételével döntsön egy építkező? 

 
A kiválasztás főbb szempontjai 

 
A „milyen fűtést válasszunk?” kérdésre, egy szakember 

is csak az alábbi szempontok mérlegelésével adhat az 
építkező részére optimális választ, amely egyben megfelel 
az érvényes energetikai követelményeknek. 

A korszerű fűtéseket tekintve egy új rendszer legna-
gyobb előnye a környezettudatosság mellett az építkező 
szempontjából mindenképp a használattal összefüggő 
költségek csökkenésében jelentkezik. Mivel a legolcsóbb 
megoldások kiépítése is milliós összeg, így fontos átgon-
dolni, melyik a legjobb választás. 

Érdemes lehet olyan szakemberek segítségét kérni, akik 
nemcsak megtervezik a megfelelő fűtési rendszert, de a 
döntés segítéséhez egy előzetes, várható megtérülést is 
képesek megállapítani. Emellett hasznos tanácsokat adnak 
a hőleadó egységek választásához és az üzemeltetéshez. 

• Környezettudatosság. 
• Rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek. 
• Komfortigények (fűtés, hűtés, HMV, üzem és üze-

meltetés biztonság). 
• Az építési területen optimálisan elérhető energiafor-

rások (földgáz, biomassza, hulladékhő, földhő, napener-
gia, villamos energia stb.). 

• Energetikai előírások (25% megújuló energiatarta-
lom). 

• Az épület mérete, a tervezett évi energiafelhasználás. 
• A rendszer üzemköltségének alakulása. 
• A rendszer károsanyag-kibocsájtása, a megújuló 

energiatartalom javítható-e más megújuló energiaforrás 
bevitelével. 

A lehetőségek között egy szempontot, az érvényes 
energetikai előírásokat mindenképp fixen szem előtt kell 
tartani. 
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2021-től az új épületekre szigorú energiahatékonysági 
előírások vonatkoznak, amelyek egyik eleme a 25% meg-
újuló energia felhasználásának kötelezettsége. A rendelet 
így fogalmaz: „Az épület energiaigényét legalább 25%-os 
mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból kell biz-
tosítani, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról 
származik vagy a közelben előállított.” Hivatkozás: 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. 

Megújuló energiaforrások: tűzifa, biomassza, biomasz-
szából közvetve vagy közvetlenül előállított energia, a 
biogázok energiája, fapellet, agripellet nap-, szél-, víz-
energia, geotermális, geotermikus, hidrotermikus, lég-
termikus energia, a felhasznált hálózati elektromos áram 
10%-a figyelembe vehető, mint megújuló energiaforrás. 

 
A megújuló energiára alapozott fűtési rendszerek 

 
A megújuló energia helyi hasznosítása épületgépészeti 

berendezésekkel történhet, ezek a legjellemzőbb alkal-
mas típusok: 

• biomassza üzemű hőtermelő berendezések, kazán, 
minden kályha, kandalló, amelyben fával fűtenek, 

• hőszivattyúk: levegő-víz, víz-víz, sólé-víz, 
• inverteres split-klímák: fűtési üzemmódban hőszi-

vattyúként üzemelnek, 
• napkollektorok: ezekkel a berendezésekkel a haszná-

lati meleg víz állítható elő, 
• napelemek: a hálózati elektromos áram kiváltható 

vele. 
 

Az ajánlható hőtermelő rendszerek 
 

Gázkazán 
 
Fosszilis tüzelőanyaggal működő berendezések, me -

lyek működésük során szennyezőanyagokat juttatnak 
a légkörbe. Az elmúlt pár évtized legelterjedtebb fűtőbe-
rendezése (1. kép). 

A fentebb felsorolt szempontok szerint vizsgálva megál-
lapítható: 

A környezettudatosság szempontjából a helyi káros-
anyag-kibocsájtás miatt nem ajánlható, azonban ha a 
pénzügyi lehetőségeket tartjuk szem előtt, nincs az épü-

letnek hűtési igénye, valamint a 25% megújuló energia-
tartalmat a hálózati elektromos árammal és napelemek-
kel valósítjuk meg, akkor egy működő fűtési rendszer. A 
beruházási költségeket tekintve azonban kis alapterületű 
épületeknél a kémény- és gázhálózat kiépítése költséges 
beruházás (mindent külön engedélyeztetni kell). 

A gázkazános rendszerek komfortigénye korlátozott, 
nyári hűtésre nem alkalmazható, üzeme veszélyekkel jár, 
üzeméhez elektromos áramra és földgázra is szükség van. 
Az üzemeltetési költségük folyamatosan emelkedő és 
magas. A gázkazánok üzeme megújuló energiahordozó-
val nem kombinálható. 

Emiatt egészséges, komfortos és környezetkímélő csa-
ládi házakhoz csak ott ajánlható fűtési megoldás, ahol 
bármilyen okból korszerű, megújuló energiaforrás alkal-
mazása nem jöhet szóba. A komfortigény kielégítésére 
hűtési rendszert kell hozzá telepíteni. 

 
Hőszivattyú 

 
A hőszivattyús hőközpont a környezeti hőt juttatja be 

az épületbe, olyan magas hőfokszinten, amely már alkal-
mas a hőleadó rendszer ellátására. A hőszivattyú tehát 
egy hőszállító berendezés, amely a környezetből nyert 
alacsony hőmérsékletű hőt magasabb hőfokszintre szál-
lítja. 

A hőszivattyúk körfolyamata lehet reverzibilis, meg-
fordítható, így alkalmas lehet a téli üzemben fűtésre, 
nyári üzemben pedig aktív hűtésre. Emellett a multifunk-
ciós hőszivattyúk alkalmasak a HMV igények kielégíté-
sére is (2. kép). 

Többféle típusa létezik: a szállított hőmennyiség szár-
mazhat levegőből, vízből vagy a talajból, ennek megfele-
lően beszélünk levegő-víz, víz-víz, illetve sólé-víz hőszi-
vattyúkról. 

A sólé-víz hőszivattyúknak a hőnyerési mód szerint két 
típusa lehetséges: 

1. Horizontális kollektoros. 
2. Vertikális szondás. 
Hazánk geológiai adottságait a legjobban kihasználó 

hôszivattyúkról

1. kép.

2. kép.
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megoldás a vertikális szondás, sólé-víz hőszivattyús 
rendszer. 

 
Sólé-víz hőszivattyúk alkalmazása 

A hőszivattyús rendszert a fentebb felsorolt szempontok 
szerint vizsgálva: 

A környezettudatosság szempontjából megállapítha-
tó, hogy ezen hőszivattyús rendszernek helyi káros-
anyag-kibocsájtása nincs. A fűtési rendszer megújuló 
energiatartalma 70-80%. 

A talajt ez esetben puffertárolóként használjuk. Télen 
kiveszünk hőt a talajból, nyáron pedig ugyanoda vissza-
tesszük. 

A komfortja maximális. A beépített szabályzók többek 
között alkalmasak a távolsági elérésre, így felügyeletük, 
esetlegesen szervizük is könnyen megvalósítható. 

Az energetikai előírásoknak önállóan megfelelnek. Az 
üzemköltségük fele, harmada egy gázkazános rendszer 
üzemköltségének. 

A hőszivattyú működtethető teljesen megújuló alapon 
előállított elektromos energiával, így az erőművi káros-
anyag kibocsájtás is nullára csökkenthető. 

A családiházas méretekben azonban a beruházás költ-
ségei magasabbak. Amennyiben a fő szempont a gazda-
ságosság és nem a környezetvédelem, akkor az kell mon-
dani, hogy megvalósítása ott rentábilis, ahol az épület 
alapterülete, és ezzel párhuzamosan a hőszivattyús rend-
szer kihasználtsága magas, a szondák telepítése lehetsé-
ges, és nem jár jelentős plusz költséggel. 

 

Levegő-víz hőszivattyúk alkalmazása 
A levegő-víz hőszivattyúk a levegő hőtartalmát hasz-

nosítják. Téli fűtés alkalmával a környezetünk hője gyak-
ran alacsony, emiatt a levegő-víz hőszivattyúk alacso-
nyabb SCOP-értékkel tudnak működni, mint a sólé-víz 
rendszerek. Nyári üzemben pedig a környezeti magas 
hőmérsékletű levegőnek adják át a hőt, így ez is lényege-
sen rosszabb SEER értéket eredményez. A beruházás 
költsége azonban lényegesen alacsonyabb, olyan helyen 
is alkalmazható, ahol szondatelepítésre nincs lehetőség 
(3. kép). 

A levegő-víz hőszivattyús rendszert a fentebb felsorolt 
szempontok szerint vizsgálva: 

A környezettudatosság szempontjából megállapítha-
tó, hogy ezen hőszivattyús rendszernek helyi káros-
anyag-kibocsájtása nincs. A fűtési rendszer azonban 
nyári üzemben jelentősen növeli a környezet hőterhelé-
sét. A rendszer megújuló energiatartalma 66-70%. 

A komfortja maximális, de a kültéri egységek ventilá-
torzaja sok esetben zavaró. A beépített szabályzók többek 
között alkalmasak a távolsági elérésre, így felügyeletük, 
esetlegesen szervizük is könnyen megvalósítható. 

Az energetikai előírásoknak önállóan megfelelnek. Az 
üzemköltségük 20-40%-a gázkazános rendszer üzem-
költségének. 

A hőszivattyúk működtethetők teljesen megújuló ala-
pon előállított elektromos energiával, így az erőművi 
károsanyag-kibocsájtás is nullára csökkenthető. 

Alkalmazásuk célszerű ott, ahol szondás rendszerek 
nem építhetők ki, valamint kis alapterületű, kis hőterhe-
lésű épületek esetén. Emiatt az épületekre vonatkozó új 
energetikai előírások előtérbe hozzák ezen hőszivattyúk 
alkalmazását annak ellenére is, hogy a környezetvédelmi 
érdek miatt nem ezt a rendszert kellene, hogy előtérbe 
helyezzük. 

A nyári hőhullámok, így a hűtési igény a jövőben mind-
inkább előtérbe kerül, és ez a rendszer külső hőterhelés 
növelésével csak súlyosbítja a problémát. 

 
Egyéb fűtési rendszerek 

 
A jelenlegi cikkben csak azokat a fűtési, illetve fűtési-

hűtési rendszereket emeltem ki, amelyek elterjedtek, 
illetve a kiválasztási szempontokat szerintem a legjobban 
kielégítik. Természetesen egyes esetekben (pl. nagyon 
szakaszos üzem, kis kapacitású fűtés) indokolható lehet 
például split klímák, elektromos fűtőpanelek alkalmazá-
sa, de ezek sem a teljes komfortigényt, sem a környezet-
védelem igényeit önállóan nem elégítik ki. 

 
Remélem, hogy a kiválasztási szempontok átgondolása 

segítséget jelent az építkezőknek a helyes döntés megho-
zatalában abban a vonatkozásban, hogy milyen fűtő, 
hűtő, HMV-rendszert építsenek ki. Ajánlom, hogy mér-
legelésüknél lehetőleg a környezettudatosság legyen a fő 
szempont a jövő érdekében. 

Fodor Zoltán 
fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

3. kép.
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