
Mottó: „Az emberek azt látják, amit ismernek” (Goethe)

Az építés célja, hogy az ember mindennapi életéhez megfele-
lõen komfortos (fûtött, hûtött, szellõztetett) környezetet biz-
tosítson, ezért az ésszerû és hatékony energiagazdálkodás
minden fogyasztónak és felhasználónak érdeke. Hazánkban
az energiaárak emelkedésével egyre inkább elõtérbe kerül az
energiatakarékosság. Az épületekre vonatkozó 2002/91/EK
EU-irányelvhez több hazai jogszabály tartozik. Eddig kettõ
jelent meg: az épületek energetikai jellemzõinek meghatáro-
zásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és az épületek
energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008.(VI. 30.)
Korm. rendelet. Ezek a jogszabályok az épületek energiata-
núsításához szükséges számításokat és határértékeket tartal-
mazzák, továbbá az épületek energetikai jellemzõinek tanú-
sításáról megszabják a tanúsítvány formai és tartalmi követel-
ményeit, valamint azt is, kik és mennyiért lesznek jogosultak
azt elkészíteni. A rendeletben az épület által termelt energia is
beszámít, így a hõszivattyú által bevitt energia is, amely elõ-
segíti a jobb minõsítés elérését. Ma még kérdés, hogy a jobb
minõsítésnek mi lesz a késõbbiekben a piaci értéke.

A levegõ/levegõ hõszivattyú kiegészítõ hõforrásként alkal-
mazható például a meglévõ radiátoros, padló-, fal- és meny-
nyezetfûtésekhez, amellett, hogy esetleg a nyári idõszakban
még hûteni is tud. Enyhe idõben pedig önállóan is elláthatja
feladatát, nem kell a melegvíz üzemû központi fûtést bekap-
csolni.

A hõszivattyú napjaink egyik leghatékonyabb mûszaki
eszköze annak, hogy jelentõs mennyiségû fosszilis primer-
energiát takarítsunk meg fûtéskor és hûtéskor, és ezzel a szén-
dioxid- és károsanyag-kibocsátást csökkentsünk. Hazánkban
is egyre több irodaépületnek, középületnek a hûtési költsége
meghaladja a fûtési költségét. Évrõl-évre egyre nagyobb gon-
dot okoz a nyári villamos csúcsfogyasztásunk. Alapvetõ érde-
künk a hûtés villamosenergia-felhasználásának csökkentése,
az „energiafaló klímák” kiváltása. Úgy tûnik, a földgáz hosz-
szabb távon túl értékes primerenergia-hordozó ahhoz, hogy
elavult vízmelegítõkben vagy kazánokban kizárólag hõter-
melés céljából eltüzeljük.

A földgázkazán és a megújulós fûtési-hûtési megoldások
közti igazságos versenyhelyzet megteremtéséhez a földgáz-
tüzelés ártámogatását meg kell szüntetni, ugyanakkor hõszi-
vattyús ártarifával ösztönözni szükséges a hõszivattyús tech-
nológia területén elért lemaradásunk csökkentését. Az ún.
zöldhõ támogatása célszerûvé vált. Az ilyen árpolitika a föld-
gázimportot és a pazarlást is jelentõsen csökkenti, és a
fogyasztó a fûtéséhez alternatív megoldást is kap. Meglévõ
épületnél például bivalens fûtési üzemmód,
új épületnél pedig monovalens üzemmód is
létesíthetõ.

Idõszerû olyan jogszabályi környezet kialakítása hazánkban,
hogy piaci megfontolásból és környezettudatos gondolkodás-
ból egyre többen válasszák a hõszivattyút [1].

Az energiahatékonyság és az externáliák befolyásolására
az államnak jelentõs jogi, szabályozási eszközei vannak. A
hatékonyság javításának ösztönzése tisztán piacpolitikai esz-
köz, a rászorulók támogatása pedig szociálpolitika. A kettõ
aránya országonként és idõszakonként eltérõ. Magyarorszá-
gon ez az arány még nem jelzi azt, hogy itt az energiahaté-
konyság ügye a politika és a közgondolkodás homlokterében
lenne [2]. Jelenleg nagyobb a fogyasztás támogatása, mint az
energiamegtakarításé. Piacgazdasági keretek között a váltást
a piaci feltételek kényszerítik ki. A feltételek részbeni megha-
tározásával az állam befolyásolhatja a piaci szereplõk dönté-
seit. Pl. a magyarországi valóságos villamosenergia-mixtõl
jelentõsen eltérõ, CO2-re vonatkozó hátrányos kibocsátási
adat (930 kg/MWh) szerepel a KEOP-ban a hõszivattyús rend-
szerek létesítését illetõen. Lehet, hogy csak számítási hibából
ered, ezért mielõbb helyesbítésre szorul. (A 2005-ös országos
adatokból kiszámolva 573 kg/MWh [3]).

Közismertek azok a veszélyek is, amelyek a természet bio-
lógiai egyensúlyának megbomlásából adódóan a mai, de még
inkább a jövõ nemzedékeket fenyegetik. Ezért sokunkat fog-
lalkoztatnak helyi és tágabb környezetünk egyre sürgetõbben
jelentkezõ, megoldásra váró kérdései. A hõszivattyús rend-
szerekkel környezetbarát módon gazdaságosan fûteni és
hûteni is lehet. Emiatt a hõszivattyúk eladása már több fejlett
országban megelõzte a kazánt. Belátható idõn belül az épület-
gépészet nélkülözhetetlen technikai eszközévé válhat a
fûtésre, hûtésre, használati meleg víz elõállítására és szellõ-
zésre is alkalmazható környezetbarát gép, a hõszivattyú.

Nemcsak Magyarországon, hanem európai uniós szinten is
szükség lenne hõszivattyús tarifa bevezetésére, külön mérõ-
eszközzel erre a célra. Ha a hõszivattyús tarifa alacsonyabb
értékû lenne a jelenlegi tarifánál, akkor a fogyasztók bejelen-
tenék nemcsak az új, hanem a meglévõ hõszivattyújukat is,
mert ez anyagilag kedvezõ lenne számukra. Ezáltal évente
követhetõ lenne a megújulóenergia-felhasználás és a -növe-
kedés hazai hõszivattyús statisztikája.

Az összehasonlításra igazi alapot a COPÉVES [kWh/kWh]
értékek adnak, hiszen pl. fûtés közben a pillanatnyi COP-
értékek a puffertartály, a talaj és a fûtési elõremenõ víz hõ-
mérsékletétõl függõen változhatnak (a pillanatnyi COP és a
COPÉVES közötti különbségre felhívom a szíves figyelmet).

A megvalósult rendszerek COPÉVES értékének meghatáro-
zása a rendszerbe épített egy vagy több hõmennyiségmérõvel
és a hõszivattyúhoz szerelt villamos almérõvel lehetséges a
fûtési/hûtési idõszak mérési átlagának értékelése alapján.
Tehát a teljesítménytényezõ egy meghatározott idõtartam
alatti középértékének számításához a leadott hõmennyiséget
egy hõmennyiségmérõvel, az összes felvett villamos energiát
pedig villamos almérõvel mérjük. A kapott mennyiség elfo-
gadott nemzetközi jele SPF (Seasonal Performance Factor),
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Gondolatok a hõszivattyú kedvezményes tarifájáról
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magyarul idõszakos teljesítménytényezõ. Számítása például
az éves mért adatok osztásával elvégezhetõ: a hõszivattyú hõ-
leadása osztva a hõszivattyú által felvett villamos energiával.

A COPÉVES érték nemcsak a hõforrás adatainak a függ-
vénye, hanem a teljes épületre (építményre) vonatkoztatva a
hõszivattyús rendszer létesítésének és üzemeltetésének is.

A hõszivattyúzás olyan innovatív technológia, amelynek
magyarországi elterjesztésére nagy szükség van. A nyugati
fejlett technológiák hazai átvétele önmagában nem biztosítja
a hatásos mûködést (eltérõek pl. a hidrológiai, geológiai,
meteorológiai viszonyaink, épületeink hõszigetelése, köz-
ponti fûtése). Így piaci lehetõség van a hazai viszonyokra
méretezett rendszerek kifejlesztésével máshol is versenyké-
pes technológiákat kialakítani, amelyeket exportálni is lehet.
A technológia területén már ma is vannak magyar szabadal-
mak, és Heller Lászlóra utalva, a magyar szakma történelmi-
leg is megalapozott [4], [5].

A 2008–2020 közötti idõszakra vonatkozó energiapoliti-
káról szóló 40/2008. (IV. 17.) OGY határozat sajnálatos mó-
don nem tartalmazza a hõszivattyús technológiák fontossá-
gát, a Heller-tervben foglaltakat. Legközelebb két év múlva
lesz lehetõség a határozat felülvizsgálatára és e hiányosság
pótlására a határozat 12. pontjának t) bekezdése értelmében.

Összefoglalás

A természetben hasznosítható megújuló villamos energia
nincs, de hasznosítható megújuló hõ van! A megújuló erõfor-
rások használatuk ellenére a
természet törvényei szerint az
ember által érzékelhetõ idõ
alatt regenerálódnak. Kérem
Tisztelt Olvasóim segítségét,
hogy a hazánkban kifejlesztett
hõszivattyús rendszerek elter-
jesztésével ezt a lehetõséget
kiaknázhassuk.
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