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KÉSZÍTETTE: INVERD TANÁCSADÓ KFT 

 

  

EZ A KÉZIKÖNYV NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE A RÁCALMÁSI ÖNKORMÁNYZAT 

MUNKATÁRSAINAK SEGÍTSÉGE NÉLKÜL.  

A GEOTERMIKUS FŰTŐMŰ, A BIOMASSZA FŰTŐMŰ ÉS A NAPELEMPARK 

KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÚTMUTATÁST A MANNVIT KFT KÉSZÍTETTE. 
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Kedves Olvasó! 

A 21. századi Magyarország települései, igazodva az európai trendhez, az energiafelhasználás terén 

sem nélkülözik már az ökológiai gondolatokat: egyre több tetőn láthatunk napkollektorokat és 

napelemeket, az egykor széntüzelésű távfűtőművek zöld energiára állnak át, országszerte épülnek a 

bicikliutak és az elektromos töltőállomások is egyre megszokottabbá válnak a szemlélődők számára. 

A fejlesztéseket „EU-s” pályázatokon keresztül támogatja a kormányzat, komoly elvárásokat támasztva 

a projektgazda önkormányzatokkal szemben, és rendelkezésre állnak banki források is a projektek 

finanszírozására. 

A szén, olaj és atomkorszakok utáni új energiaforradalom, egy fenntartható alapokon nyugvó, lokális 

energiatermelő rendszer kialakítását célzó folyamat kezdőlépéseit tesszük meg éppen. És a kezdet nem 

csak azért lehet nehézkes, mert nem áll rendelkezésre tudás és nincs választási lehetőségünk a 

különböző alternatívák között, hanem – éppen ellenkezőleg – a végtelen információáradat, a 

technológiai lehetőségek széles spektruma és a témában szolgáltatást nyújtó vállalkozások számossága 

is zavart és bizonytalanságot okozhat a településéért tenni akaró személyekben és intézményekben. 

Úgy gondoljuk, egy-egy eredendően „zöld” beruházás megvalósítása számos ponton bukhat el vagy 

térhet el eredeti céljától: egy figyelmetlen tervező miatt rosszul tájolt napelempark éppúgy 

ellehetetleníti a célok teljesülését, mint egy előnytelen feltételeket tartalmazó vállalkozási szerződés 

vagy az át nem gondolt üzemeltetési kérdések miatti üzemszünet-sorozat. Mindez pedig az adott 

település vezetése számára kudarcot, a lakosságnak csalódást, más települések számára a remény 

elvesztését jelentheti.  

A kézikönyv legfőbb vágya ezért a tisztánlátás segítése: a beruházó-megrendelőnek tisztában kell 

lennie a többnyire költségcsökkentéssel egyenértékű célhoz vezető út főbb szakaszaival és azok 

ütemezhetőségével, a saját és a bevonandó szakértők feladataival, a költséghatékonysági vizsgálat 

főbb elemeivel, a várható beruházási költségekkel, és az üzemeltetés apró buktatóival is.   

1. A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 
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A szerzők hisznek benne, hogy a fenntartható, környezetbarát és tudatos energiafelhasználáshoz 

vezető út számos eszköz együttes alkalmazásával járható csak be, amelyek közül csak az egyik – a 

kézikönyv tárgyát képező – beruházási projektmegvalósítás.  

Annak érdekében, hogy a beruházásokban gondolkodó szakmai és stratégiai döntéshozók átfogó képet 

kaphassanak a projektmegvalósítás mérlegelése során, a kézikönyvet két nagyobb fejezetre bontottuk.  

Az első részben a településeken potenciálisan megvalósítható beruházástípusokat vesszük szemügyre, 

elválasztva egymástól a település több épületét vagy egészét energetikailag befolyásoló (jelentősebb) 

és az épülethez kapcsolódó (kisebb léptékű) beruházástípusokat.  

Ez a logika folytatódik a második nagy fejezetben is, ahol a projektciklus kiemelten hangsúlyos 

részleteit tekintjük át, rávilágítva az egyes megújuló energiaforrások eltérő előkészítési-tervezési 

szempontjaira, megvalósítási és üzemeltetési kockázataira.  

 

 

 

 

  

 

KEDVES BERUHÁZÓ-DÖNTÉSHOZÓ! 

A kézikönyv nem pótolja a műszaki, gazdasági és 

projektmenedzsment szakértők tapasztalatait, 

csupán útmutatásul szolgál a hatékony 

döntéshozatalhoz, a helyénvaló kérdések 

megfogalmazásához. 

Ha már megvannak az első kérdések, elértük 

célunkat, és csak annyi teendőnk maradt, hogy sok 

energiát, jó szakértőket és kitartó lelkesedést 

kívánjunk a projektmegvalósításhoz! 
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2.1. Geotermikus fűtőmű 

A geotermikus energiát sikerrel használják távfűtésre a világ számos részén különböző kőzettani típusú 

tározók esetén. Hazánkban is terjedőben van a termálvíz fűtési célú alkalmazása, mely hosszú távon 

gazdaságos, és kiemelkedően környezetbarát hasznosítási mód. Ez a fejlesztési irány jelentős 

potenciált rejt magában, hiszen Magyarország 94 településén üzemel távhőszolgáltatás, a 220 

távhőrendszer körülbelül 650,000 lakást és számos közintézményt lát el fűtéssel, illetve használati 

melegvízzel – e rendszerek jelentős részében alkalmazható lenne a geotermikus energia. 

A távfűtésen túl potenciális geotermális energia felhasználási terület a mezőgazdasági, az ipari és üzleti 

infrastruktúra, továbbá a növekvő jelentőségű gyógyturizmus.  

A geotermikus rendszer főbb elemei a termelő- és visszasajtoló kút, a geotermikus hőközpont, 

alhőközpontok, az ezeket összekötő csővezetékrendszer és a fogyasztói kapcsolódási pontok. A 

rendszerhez számos, a működéshez szükséges egyéb berendezés kapcsolódik, többek között 

szivattyúk, szűrők, szelepek, hőcserélők, szabályozástechnika stb.  

A felszín alatti geotermikus rezervoár hőtartalma a termelő kúton keresztül kerül kitermelésre. A 

kitermelt közeg hőtartalmát a geotermikus hőközpontban hőcserélő közvetíti a távfűtési hálózatnak 

vagy egyéb fűtési rendszernek. Ezt követően az elosztóhálózathoz kapcsolt épületek hőközpontjaiban 

a hőenergia átadásra kerül az épületek fűtési rendszereinek. Amennyiben a fűtendő létesítményekből 

visszatérő közeg hőmérséklete lehetővé teszi, üvegházak vagy egyéb alacsony hőmérsékletet igénylő 

technológia fűtése is megoldható így biztosítva a geotermikus energia nagyfokú hasznosítását (ez az 

ún. kaszkádrendszer). A hőhasznosítást követően, a geotermikus rezervoár hosszú távú energetikai 

fenntarthatósága és hatékonysága érdekében, a geotermikus közeg visszasajtolásra kell, hogy kerüljön. 

  

2.2. Biomassza fűtőmű 

Biomassza fűtőmű esetén ugyancsak távhőrendszer juttatja el a termelt hőenergiát a fogyasztókhoz 

lehetővé téve egy kedvező költségű és alacsony károsanyag-kibocsátású energiahordozó 

felhasználását. A biomassza fűtőmű főbb elemei az alapanyagtároló és -behordó berendezések, 

kazánház és tüzeléstechnikai berendezések, puffertartályok, keringtető szivattyúk és az elosztó 

távvezetékre történő csatlakozást biztosító hőcserélők. A felhasználható tüzelőanyagok: faapríték, 

mezőgazdasági hulladék (szalmabála, szénabála). A fűtőanyag előnye a földgázzal szemben, hogy 

helyben rendelkezésre áll, csökkentve ezáltal az energiafüggőséget és a beszerzési költségeket. 

Erdészeti faapríték tüzelése esetén elengedhetetlen a fenntartható erdőgazdálkodásból származó 

beszállítás. Egy ilyen beruházással számos új munkahely létesül a tüzelőanyag-telepen, míg a 

tüzelőanyag termelése és az ahhoz kapcsolódó logisztikai munkafolyamatok révén közvetett módon 

bővülnek a foglalkoztatási lehetőségek. 

 

  

2. TECHNOLÓGIALEÍRÁS 
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2.3. Komplex épületenergetikai felújítás1 

A komplex épületenergetikai felújítás lényege, hogy az épület(együttes) energetikai állapotfelmérése 

után a beruházói igények és a jó gyakorlatok figyelembevételével olyan energetikai korszerűsítési 

fejlesztések valósulnak meg, melyek erősítik egymás hatását és energiamegtakarítást eredményeznek. 

Önkormányzati intézmények esetén a fejlesztés az alábbi energetikai korszerűsítéseket foglalhatja 

magában:  

Külső határoló szerkezetek korszerűsítése: 

Az épület külső határoló szerkezeteinek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret 

határoló szerkezeteket) utólagos szigetelése, külső nyílászárók cseréje vagy korszerűsítése, vagy az 

épületek nyári, passzív hővédelmének javítása. 

Hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és a kapcsolódó fűtési és HMV (használati 
melegvíz) rendszerek korszerűsítése: 
• hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje 

korszerűbb fosszilis vagy megújuló energia alapú hőtermelőre); 

• távhőellátásban részesülő épületeknél a kedvezményezett tulajdonában lévő szekunder oldali 

gépészeti elemek korszerűsítései; 

• fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje; 

• hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai 

fejlesztések elvégzésével. 

Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése: 

• világítótest és kapcsolódó villamos és rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése;  

• az érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő elektromos vezetékszakaszok felújítása, 

cseréje;  

• vezérlés, automatika beszerzése, beépítése;  

• intelligens világítási rendszerek kiépítése.  

Központi szellőző és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése: 

• meglévő, központi szellőző- és légkondicionáló berendezések korszerűsítése vagy cseréje;  

• hővisszanyerő berendezés beépítése;  

• légcsatornák, vezetékek felújítása, szigetelése, illetve indokolt esetben, cseréje;  

• nyílászárócseréhez kapcsolódóan fellépő, az adott helyiségben már meglévő, speciális 

tevékenységek (pl. vegyi fülkék, laborok) folytatásához, gázterv alapján igazoltan előírt, helyi hő- 

és füstelszívó rendszer kiépítése.  

Energiamenedzsment-rendszer bevezetése: 

Intelligens szabályozási rendszerek kiépítése, fejlesztése, azaz: épületek energetikai szabályozását, 

vezérlését biztosító rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek kiépítése, az ehhez szükséges mérési 

pontok kialakítása, központi épületenergiamenedzsment-rendszerek kialakítása, a mérési eredmények 

gyűjtését, feldolgozását, megjelenítését biztosító fejlesztések megvalósítása. Az ISO 50001-es szabvány 

pontosan részletezi az energiamenedzsment-rendszer felépítését és bevezetésének a követelményeit. 

 

                                                           
1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP- 3.2.1-15 Felhívás alapján. Megjegyzés: A TOP- 3.2.1-16 Felhívásban 
a c) és d) pontban foglalt tevékenységek nem támogathatók. 
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2.4. Napelem 

A napelem egy olyan fotovoltaikus elven alapuló berendezés, amely a nap sugárzását elektromos 

árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelemes rendszerek egyik legnagyobb 

előnye, hogy a Nap mint energiaforrás kimeríthetetlenül és folyamatosan biztosítja az áram vagy éppen 

a meleg víz előállításához szükséges energiát. További előny az alacsonyabb karbantartási igény, 

beruházási költségük pedig már középtávon megtérül. Egy átlagos napelem élettartama 25-30 év. 

A napelemek alapanyaga félvezető. Megkülönböztetünk vékonyréteg, mono-, valamint polikristályos 

napelemeket. A vékonyréteg napelem a legkevésbé költséges, viszont hatásfoka és várható 

élettartama is ennek a legalacsonyabb. A legnagyobb hatásfokkal és leghosszabb élettartammal a 

monokristályos napelem bír. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás 

intenzitásától és a sugárzott fény hullámhosszától, valamint annak beesési szögétől. A napelemes 

rendszerek energiatermelése nagyon jól modellezhető, mert a vizsgált területre évekre 

visszamenőlegesen lehet adatokat szerezni a napsugárzás intenzitásáról és a napsütéses órák 

számáról. A termelt villamos energia mennyiségét megfelelő tájolással, dőlésszöggel és a megfelelő 

napelemtípus kiválasztásával jelentősen lehet befolyásolni. Egy rosszul megválasztott beállítás miatt 

csökken a villamos energia előállításának a mennyisége. Magyarországon a déli tájolás jellemző és 40°-

os dőlési szöget szokás megadni.  

A napelemes rendszereknek két típusát különböztetjük meg: Sziget üzemű napelemes rendszer 

általában akkor kerül kialakításra, ha a körülmények (pl. villamos vezeték távolsága) nem engedik a 

hálózatra tápláló rendszer kialakítását. A „sziget” alkalmas elszigetelt ingatlanok (pl. tanyák, erdei 

vendégházak), de akár egyéb fogyasztók önálló ellátására is. Az energiatárolásból adódó problémái és 

költségei miatt kevésbé elterjedtek. A hálózatra tápláló rendszer lényege, hogy a napelemekkel 

megtermelt energia (inverteres) átalakítás után az ellátott épület(ek) elektromos hálózatába jut, mely 

összeköttetésben van a villamosenergia-szolgáltató hálózatával. Ennek révén nincs szükség 

akkumulátorra az energia tárolásához, hanem a „felesleges” energia a szolgáltató hálózatán keresztül 

más fogyasztóknál tud hasznosulni. Ez a megoldás kiküszöböli a sziget típusú napelemek nagy 

problémáját, az egyenlőtlen energiatermelést. Tekintettel arra, hogy a szolgáltató elektromos 

hálózatával folyamatos a kapcsolat, így oda nem csupán a felesleget tudja a rendszer leadni, hanem 

szükség esetén onnan tudja pótolni a fellépő villamosenergia-hiányt. 

 

A HÁLÓZATRA TÁPLÁLÓ NAPELEMES RENDSZEREK TÍPUSAI  

TELJESÍTMÉNY ÉS CÉL ALAPJÁN 

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Napelempark 

Kisfeszültségű hálózathoz csatlakozó, 
maximum 50 kVA erőművi névleges 
teljesítőképességű napelemes rendszer, 
melynek névleges teljesítőképessége nem 
haladhatja meg a felhasználó rendelkezésre 
álló teljesítményének mértékét (villamos 
energia fogyasztását). 

50-500 kW teljesítményű napelemes rendszer, 
melynek célja több fogyasztó (jellemzően ipari 
parkok, kisebb települések, településrészek) 
villamos energia igényének részleges vagy 
teljes kielégítése. Teljesítménye 
meghalad(hat)ja az egyes fogyasztók villamos 
energia felhasználását, létrehozásának célja 
lehet a megtermelt villamos energia 
kereskedelmi célú értékesítése. 
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A hálózatra tápláló inverterek típusa csakis a hálózati 

engedélyes által engedélyezett típusú lehet, amiről a 

tervezés előtt tájékozódni kell. A hálózatra tápláló 

rendszereknél mind a hálózati visszahatások, mind 

pedig a fényhatás, tükröződés mértéke szempontjából 

meg kell felelniük a szabványokban és előírásokban 

foglaltaknak, illetve különböző védelmi funkciókkal 

kell rendelkezniük. 

 

2.5. Hőszivattyú 

A hőszivattyú a környezet (föld, víz, levegő) energiájának 

hasznosítására szolgáló berendezés, mellyel lehetséges 

fűteni, hűteni, meleg vizet előállítani. A hőszivattyúk döntő 

többsége kompressziós elven működik elektromos motor 

segítségével, de léteznek ún. gázabszorbciós hőszivattyúk is. 

A hő szállításához folyamatosan elektromos energiát kell a 

rendszerbe táplálni. A hőszivattyú önállóan nem tudja 

kiváltani a fűtést (különösen az extrémnek tekinthető hideg 

időjárás esetén), ezért alkalmazásakor új épület esetén 

határoló/kiegészítő fűtés, meglévőnél pedig a korábbi 

rendszer megtartása javasolt. 

 

HŐSZIVATTYÚK CSOPORTOSÍTÁSA 
Földhő-víz hőszivattyú 

Talajkollektoros rendszer esetében több száz méter hosszú, speciális, kemény PVC köpennyel 
ellátott rézcsöveket vagy polietilén csöveket fektetnek le 1-2 méter mélyen. 
Talajszondás rendszer esetén kb. 15 cm átmérőjű, 50-200 méter hosszú lyukat fúrnak a földbe 
leginkább függőlegesen. Ebbe helyezik az U alakú szondát, amiben zárt rendszerben cirkulál a 
hűtőközeg. 

Víz-víz hőszivattyú 

A talajvízkútból búvárszivattyúval nyert víz hőjének elvonása után a vizet vagy egy másik kútba, vagy 
felszíni vízbe (patak, tó, folyó) vezetik, vagy elszivárogtatják földbe fektetett dréncsöveken át. 

Levegő-víz hőszivattyú 

A külső levegő ventilátorokkal kerül beszívásra és ennek energiája kerül hasznosításra. 

Hulladékhő 

Szennyvíz, az elhasznált víz hőenergiáját hasznosítja. 

 

A hőszivattyús berendezések, illetve rendszerek speciális mutatószámai a COP és SPF értékek. A COP a 

berendezés pillanatnyi teljesítményértékét (leadott és felvett teljesítmény hányadosa) adja meg, ami 

erősen függ a használt közeg és az előremenő víz hőmérsékletétől. Ezzel szemben az SPF faktor az 

egész éves szinten felvett és leadott energiamennyiségek hányadosát jelenti, ami jól jellemzi a rendszer 

hatékonyságát.  

A hálózatra tápláló napelemes rendszerek 
az alábbi egységekből épülnek fel: 

• napelemes modulok; 

• inverter; 

• villamos szerelvények (vezetékek, 
megszakítók és a leválasztó 
rendszerek, védelmi berendezések); 

• napelemek rögzítéséhez szükséges 
szerelvények. 

Rácalmás Város Önkormányzata 

hőszivattyús rendszert épített ki a 

Manóvár Óvoda hőigényének 

kielégítésére a Norvég Alap 

támogatásával. A kivitelezés során 2 

db 60 kW teljesítményű hőszivattyú 

és 20 db földhőszondát telepítettek. 

A geotermikus szondamező a 

szükséges engedélyek megszerzését 

követően 2017 tavaszán kezdte 

meg működését. 
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2.6. Biomasszakazán-rendszerek 

Egy adott épületben alkalmazott - jellemzően földgázalapú -  egyedi fűtési rendszer alternatívája lehet 

a biomasszatüzelés. A biomassza (biológiai úton létrejövő szervesanyag-tömeg) szintén a megújuló 

energiaforrások közé sorolható, a feleslegessé vált vagy elhalt szerves anyagokból vagy 

melléktermékekből áll, ezek energiája hasznosul a különböző energiatermelő berendezésekben. 

A szilárd halmazállapotú biomassza tüzelőanyagként kerül hasznosításra, ennek megfelelően alacsony 

nedvességtartalommal kell rendelkeznie, amihez magas fűtőérték párosul. Jellemző biomasszakazán 

tüzelőanyagok: tűzifa apríték, lágyfa energiaültetvényekből, fűrészpor, szalma, energiafű, pellet. 

A BIOMASSZAKAZÁNOK FAJTÁI2 

Pelletkazán 

A tartály egyszeri feltöltésével több napig tud működni a kazán külső beavatkozás nélkül. 
Hátránya, hogy a biomasszakazánok között a drágábbak közé tartozik. 

Aprítékkazán 

Többfajta fűtőanyagot is tud hasznosítani (faapríték, pellet, fűrészpor), mindezt magas, 90%-
os hatásfokkal. Egyszerűen és gyorsan kezelhető, több kényelmi funkciót elősegítő egység is 
kapcsolható hozzá (például automatikus tüzelőanyag-behordó rendszer, távfelügyelet). 

Faelgázosító kazán 

Mintegy 85%-os hatásfokkal dolgozik, viszonylag alacsony költséggel beszerezhető és 
beüzemelhető. Nem kell aprítani a fát, egy megrakással 3-4 óráig ég. 

Vegyes tüzelésű kazán 

Előnye, hogy olcsó, és többféle fűtőanyaggal is működik. Hátránya az alacsony, mindössze 
70% körüli hatásfok. 

 

2.7. Napkollektorrendszerek 

A napkollektor működésében nagyon hasonló a napelemhez, azzal a különbséggel, hogy míg a napelem 

a napenergiát elektromos energiává alakítja, addig a napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, 

amely a napenergia felhasználásával közvetlenül fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát állít 

elő. Általában kizárólag napkollektort tartalmazó rendszerrel nem valósítható meg a melegvíz-

előállítás és a fűtés teljes kiváltása, ennek érdekében hibrid megoldások szükségesek. A napkollektorok 

átlagos élettartama 25-30 év. 

Hőközvetítő közege jellemzően folyadék (de például az épületek fűtését ellátó rendszereknél levegő is 

lehet közvetítő anyag), teljesítménye miatt egyelőre inkább kisegítő fűtésként használják, hatásfoka 

30-70% közötti. 

Két típusa különíthető el, a sík és a vákuumcsöves. A síkkollektor felületét sík üveglap borítja, a rajta 

keresztül beérkező napsugárzás a réz csővezetékekben lévő folyadékot melegíti fel. A vákuumcsöves 

kollektor ugyan jobb hatásfokkal dolgozik, és télen is jobb eredményekkel termel energiát, mint a 

síkkollektoros változat, azonban a magasabb működési hőfok miatt a karbantartási igénye is nagyobb.  

                                                           
2 Kézikönyv a megújuló energiaforrások háztartási hasznosításáról (Mezőfalva, 2017.)  
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3.1. Projektszervezet kialakítása 

A beruházások sikeres megvalósításához – tekintet nélkül arra, hogy támogatással valósul-e meg a 

projekt vagy sem – projektszervezet kialakítása szükséges. A projektszervezet tartalmazza mind az 

önkormányzati munkavállalókat (akik a tevékenységben részt vesznek), mind a külső szakértő(ke)t, 

később pedig a kivitelezőt is. 

A projekt megvalósításáért az önkormányzat részéről a feladatra delegált projektmenedzser a felelős, 

akinek munkáját adminisztratív tevékenységgel a projektasszisztens segíti. A csapat kiegészülhet 

pénzügyi menedzserrel is, akinek feladata a finanszírozás biztosítása, a pénzügyi műveletek szabályos 

lebonyolítása. 

Az engedélyezési és kivitelezési folyamatok speciális szakmai felkészültséget és jogosultságot 

igényelhetnek. Így a projektszervezet kialakítása során – a felsoroltakon túl - műszaki tervezéssel, 

építésüggyel és környezetvédelemmel kapcsolatos munkatárs bevonása is szükséges lehet, különösen 

a nagyobb termelő rendszerek kiépítésénél.  

 
A bevonandó szakértők listája tehát beruházástípusonként eltérő lehet. A lenti táblázat azokat a 
szakértőket nevesíti, akiket a tervezés során érdemes vagy szükséges bevonni a folyamatba.  

SZAKÉRTŐK LISTÁJA BERUHÁZÁSTÍPUSONKÉNT 

Napelempark 

• Energetikus, villamosmérnök: rendszer tervezése, anyag-energiamérleg, csatlakozási terv 
• Építész és statikus: épületek és műtárgyak tervezése, engedélyeztetése 
• Környezetmérnök: környezeti vizsgálat, engedélyezés 

Geotermikus fűtőmű 

• Geológus és/vagy hidrogeológus: földtani környezet értékelése, kúthelyszín-kijelölés 
• Rezervoár mérnök: vízbázis modellezés 
• Vízkészlet gazdálkodási mérnök: vízbázis modellezés, kúttervezés 
• Környezetmérnök: környezeti vizsgálat, engedélyezés 
• Fúrómérnök: kúttervezés, fúrási program összeállítása, fúrás felügyelete 
• Energetikus és geotermikus mérnök: rendszer tervezése, anyag-energiamérleg 
• Gépészmérnök és villamosmérnök: hőátadó rendszer tervezése, berendezések kiválasztása 
• Közműtervező: csővezeték tervezése 

Projektmenedzser

Műszaki szakértő
(lehet maga a 

projektmenedzser is)
Tervező(k) Kivitelező

Szakértő 1

Szakértő 2

Szakértő n

Pénzügyi vezető Projektasszisztens

3. PROJEKTCIKLUS BEMUTATÁSA 
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• Építész és statikus: épületek és műtárgyak tervezése, engedélyeztetése 
• Beszerző, logisztikus: beszerzések, megrendelések, szállítások 

Biomassza-fűtőmű 

• Erdőmérnök: tüzelőanyag termelési folyamatok felügyelete 
• Agrármérnök: tüzelőanyag termelési folyamatok felügyelete 
• Környezetmérnök: környezeti vizsgálat, engedélyezés 
• Energetikus: rendszer tervezése, anyag-energiamérleg 
• Gépészmérnök és villamosmérnök: hőátadó rendszer tervezése, berendezések kiválasztása 
• Közműtervező: csővezeték tervezése 
• Építész és statikus: épületek és műtárgyak tervezése, engedélyeztetése 
• Beszerző, logisztikus: beszerzések, megrendelések, szállítások 

Komplex épületenergetikai felújítás  

• Energetikus  
• Statikus 

Napelem 

• Energetikus   
• Statikus 

Hőszivattyú 

• Energetikus   
• Hidrogeológus (szondás kivitel esetén)  

Biomasszakazán  

• Energetikus   

Napkollektor 

• Energetikus   
• Statikus 

 
 

 
 
 
 
 

3.2. A projektciklus fázisai 

A beruházási döntéshez vezető lépéseket érdemes 

körültekintően megtenni, hogy a későbbi eredmény az 

elvártaknak megfelelően alakuljon – különösen fontos ez a 

külső források (bankhitel, pályázati támogatás) igénybevétele 

esetén.  

Célszerű tehát több fázisra bontani a projekt előkészítését és 

megvalósítását is, hogy a felmerülő kérdésekre időben és a 

legkisebb kockázat vállalása mellett lehessen reagálni.  

A projektciklus fázisai alapvetően a következők lehetnek (egyes dokumentumok, pl. a pályázati 

felhívások, szóhasználata eltérő lehet): 

  

Az energetikus szakértők szakterületei jellemzően az alábbiak: SzÉS6: 

épületenergetikai szakértő (gépészmérnök) 

• SzÉS7-v: kül- és beltéri világítás szakértő (villamosmérnök) 
• SzÉS5: építésügyi műszaki szakértői szakterület, műemléki 

részszakterület (építész) 

Geotermikus fűtőmű 

létesítésekor a koncepcionális 

tervezés során előzetes 

geológiai/hévízföldtani 

értékelést végeznek, az 

előtervezés során pedig 

geológiai és kúthelyszín 

tanulmány készül. 
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3.3. Koncepcióalkotás  

Az önkormányzati energetikai célú beruházási döntések fő motivációja jellemzően az energiaköltségek 

potenciális csökkenése, ehhez igazodnia kell a koncepcióalkotási fázisban elvégzett munkának is. Ez 

tulajdonképpen egy részletes, az igények (hol, milyen típusú rendszert, milyen céllal stb.) és adottságok 

(épületek, hálózat, helyszínek, energiafelhasználás stb.) pontos felmérésén alapuló, célszerűen 

energetikus szakértő bevonásával történő vizsgálatot jelent.  

Az elemzést célszerű ingatlanonként, azon belül épületenként elvégezni, így láthatóvá válik az 

energiafogyasztás megoszlása, ami iránymutatóként szolgálhat a beruházási helyszín kiválasztásához. 

A számlák mellett a potenciális beruházási helyszínek műszaki dokumentációinak áttekintése 

(tervrajzok, műszaki leírások, meglévő energetikai tanúsítványok), és a helyszínek felkeresése is 

szükséges (a valóság és a dokumentációk eltérése miatt, és munkatársakkal való egyeztetés 

érdekében), mindezek ugyanis olyan többlet információval bírhatnak, mely hatással lehet a beruházás 

költségeire, sőt, akár a megvalósíthatóságára is. Ilyen információk például:  
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• az épület tulajdoni viszonyai; 

• az épület műszaki állapota (állékonyság, technológiai megoldások, tájolás stb.); 

• a meglévő hálózatok műszaki állapotával és teljesítményével kapcsolatos előzetes szakvélemény; 

• az épület esetleges helyi szintű vagy műemléki védettsége; 

• egyéb szempontok (pl. környezetvédelmi, pályázati vagy egyéb korlátozások). 

Egy beruházás elindításához tehát elengedhetetlen a körülmények felmérése, ami alapján a beruházási 

koncepció összeállítható, amely kijelöli a további vizsgálatok irányát is. A jelenlegi igények 

felméréséhez szükséges információkat a lenti táblázat listázza beruházástípusonként. 

Napelempark 

A napelemes rendszerek tervezése előtt az alább feltüntetett szempontok tisztázása szükséges, hogy 
a napelemek hosszú távon jól jövedelmezően, megbízhatóan üzemeljenek. 
• Fontossági sorrend felállítása a hozam, hatásfok, élettartam és költség szempontjából; 
• Termelési cél függvényében a napelemek elhelyezéséhez szükséges megfelelő terület 

kiválasztása (önkormányzati tulajdonban álló területek); 
• Későbbi bővítési lehetőség biztosítása szükséges-e; 
• Hálózatra való csatlakozási lehetőségek. 

Geotermikus fűtőmű 

• Fogyasztói hőigényeket leíró lista (van-e ipari hőigény, hőterhelés időbeli eloszlása) 
• Geotermikus kutak elhelyezkedésének lehetséges helyszínei 
• Meglévő, illetve tervezett épületek, beruházások, amelyek potenciális fogyasztói lesznek a 

tervezett geotermikus távfűtőrendszernek 

Biomassza-fűtőmű 

• Fogyasztói hőigényeket leíró lista (van-e ipari hőigény, hőterhelés időbeli eloszlása) 
• Biomasszakazánház és fűtőanyag-tároló elhelyezkedésének lehetséges helyszínei 
• Meglévő, illetve tervezett épületek, beruházások, amelyek potenciális fogyasztói lesznek a 

tervezett biomassza távfűtőrendszernek  
• Tüzelőanyag hozzáférhetőségének felmérése (50 km-es körzeten belül) 

Komplex épületenergetikai felújítás  

A tervezéshez az önkormányzat részéről a korábbi évek teljes közüzemi számláinak, valamint a 
meglévő gépészeti, világítási és egyéb terveinek, leírásainak áttekintése szükséges. 
Ennél a fejlesztési formánál jelenhetnek meg leginkább az önkormányzat speciális, nem kizárólag 
energetikai vonatkozású igényei (pl. nyílászárók típusa, festés színe, későbbi felhasználási tervek) a 
beruházásban, ezért ilyen esetben különösen fontos a folyamatos kommunikáció és a beruházói 
igények teljes körű és egyértelmű bemutatása. 

Napelem 

A tervezéshez az önkormányzat részéről a korábbi évek teljes, az érintett fogyasztási helyek 
azonosítóit is tartalmazó villanyszámláinak biztosítása szükséges. 

Hőszivattyú 

Villamos árammal működő hőszivattyús rendszer kiépítése után az áramfelhasználás várhataón 
növekedni fog, emiatt az adatgyűjtés fázisában a korábbi évek vonatkozásában mind a fosszilis 
tüzelőanyag, mind a villamos energia felmerült költségeit vizsgálni kell.  
Talajszondás kivitel esetén hidrogeológus végez próbafúrást a beruházás megkezdése előtt annak 
megállapítása érdekében, hogy lehetséges-e hőszivattyús rendszer kialakítása. 
Az önkormányzat részéről a meglévő gépészeti és egyéb tervek rendelkezésre állásának biztosítása 
szükséges.  

Biomasszakazán  

Biomasszakazánt tartalmazó beruházás tervezésekor az önkormányzat részéről a korábbi évek teljes 
fosszilis tüzelőanyag költségeinek alapjául szolgáló dokumentumok, meglévő gépészeti tervek és 
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leírások biztosítása szükséges, célszerű továbbá átgondolni a tüzelőanyag tárolására alkalmas 
helyszíneket is. 

Napkollektor 

A tervezéshez az önkormányzat részéről a korábbi évek teljes, az érintett fogyasztási helyek 
azonosítóit is tartalmazó (amennyiben releváns) fosszilis tüzelőanyag költségeinek biztosítása 
szükséges. 

 
Központi energiatermelő rendszerek tervezése 

során a jelenlegi igények mellett, alapvető 

követelmény megbecsülni a tervezett hő- vagy 

villamosenergia-termelő létesítmény 

termékére vonatkozó jövőbeli igényt, 

alátámasztva ezáltal a beruházás 

szükségességét. Ezt olyan prognózis 

modellekkel lehet leírni, amelyek figyelembe 

veszik a makroökonómiai és társadalmi-

gazdasági előrejelzéseket (ellátás és igény 

jövőbeli alakulása, azok árérzékenysége). 

 

3.4. Változatelemzés, optimális alternatíva kiválasztása és bemutatása 

A beruházás stratégiai irányait adó koncepció kialakulását követően – a költséghatékonyság szem előtt 

tartásával – különböző műszaki-gazdasági projektváltozatok vizsgálatát célszerű elvégeztetni. 

 

Alternatív technológiák 

Egy energetikai beruházás kivitelezése magában foglalja egy másik megvalósítható beruházás 

mellőzését. Ez okból kifolyólag a projekt létjogosultságának alátámasztása érdekében, egy 

kritériumrendszeren alapuló változatelemzés elvégzése szükséges. Ehhez az első lépés egy lista 

készítése a lehetséges alternatív beruházásokról (pl. szélturbina, eltérő napelemtechnológia), amelyek 

képesek az eredeti beruházás megvalósításából eredő célok elérésére. Meghatározó szempont, hogy 

melyik technológia a legjobb megoldás az energiaigény költségének csökkentésére vagy kiváltására, 

illetve melyik biztosítja a legjobb megtérülést.  

Napelempark 

Napelempark telepítése esetén mérlegelni kell a különböző helyszínekre történő telepítés anyagi 
vonzatait. Ilyen például a hálózati csatlakozás költsége a távolság függvényében vagy a kívánt 
villamos energia termelése más technológiával (pl. szélturbinákkal). Meg kell határozni továbbá az 
adott beruházás pénzügyi mutatóit különböző technológiájú napelemek telepítése esetén. Míg a 
monokristályos napelemek magas hatásfokkal üzemelnek, addig az ún. polikristályos napelemek 
jobb ár-érték aránya lehet előny a választásnál. 

Geotermikus fűtőmű 

Egy geotermikus fűtőmű létesítése esetén számos változat vizsgálata szükséges. Jelentős 
különbségek adódhatnak a kúthelyszínek, hőközpontok elhelyezkedéséből eredően.  
A teljes hőigényből a geotermikus forrás által fedezett hőigény részarányára is fel lehet építeni 
különböző szcenáriókat, melyek alapján a település számára optimális pénzügyi mutatókkal 
rendelkező beruházás kiválasztható. 

  

Biomassza-/geotermikus fűtőmű esetén a 

létesítendő távhővezetékre kapcsolni tervezett 

épületek értékelésének kritériumai: 

• Önkormányzati prioritások 

• Legnagyobb fogyasztók rácsatlakozása 

• Lehető legrövidebb csőrendszer/vezeték 

• Meglévő közművek adta lehetőségek 

• Meglévő felhasználói hőszükséglet adatok 

• Esetleg: pályázati felhívás feltételei  
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Biomassza-fűtőmű 

Alternatív változat lehet például meglévő gáztüzelésű fűtőmű átalakítása biomassza tüzelésűvé vagy 
egy teljesen új fűtőmű építése. A felhasznált biomassza-fűtőanyag összetétele, típusa ugyancsak 
elemzés tárgya lehet.  

Komplex épületenergetikai felújítás  

A beruházást egészében (pl. különböző összesített energetikai jellemző célértékek vizsgálata), a 
komplexitás mértékét (milyen szerkezeti elemekhez érdemes hozzányúlni a beruházás során) és az 
egyes beruházási elemeket (pl. a szerkezeti elemek hőátbocsátási tényezői, fűtési technológiák stb.) 
is célszerű lehet vizsgálni. 

Napelem 

A napenergia alternatívájaként a szél- és a vízenergiát határozhatjuk meg, ám mindkettő erősen 
helyhez kötött, így ezek nem tekinthetők valós alternatívaként. 
A napelemek tájolását szakértő határozza meg, ezen a téren minimális mozgástérrel rendelkezik a 
beruházó. Egy szakszerűtlenül, „esztétikai” szempontok alapján elhelyezett napelemes rendszer 
sokkal alacsonyabb hatásfokkal működhet. 
A napelemek esetében az elvárt teljesítmény alapján kerül meghatározásra, hogy hány darab és 
milyen teljesítményű napelem elhelyezésével érjük el a megtermelni kívánt energiamennyiséget.  
Vizsgálandó a napelemek technológiája és típusa is (mono- és polikristályos, valamint vékonyrétegű 
technológiák). 

Hőszivattyú 

Hőszivattyús rendszerek vonatkozásában (a bekövetkező energiahordozóváltás miatt) érdemes 
megvizsgálni az egyéb alternatív, akár hibrid megoldások (biomasszakazán, napkollektor) 
megtérülését. Érdemes kiemelt figyelmet fordítani a hőszivattyús berendezések SPF értékére. 

Biomasszakazán  

Alternatívája a hőszivattyús rendszer és a napkollektor lehet.  
Mindhárom (biomassza, napkollektor, hőszivattyú) megoldás esetében szükséges a meglévő fűtési 
és használati melegvizet biztosító rendszer részleges vagy teljes megtartása. 

Napkollektor 

A napenergia alternatívája a fűtés, illetve a használati melegvíz előállításának vonatkozásában 
elsődlegesen a hőszivattyú és a biomasszakazán-rendszerek. Előbbi hátránya, hogy működtetéséhez 
folyamatosan villamosenergia-betáplálására van szükség, míg utóbbinál jelentős helyet igényelhet 
a fűtőanyag tárolása. 
A napkollektor tájolását szakértő határozza meg, azonban tekintettel az eszközök nagy súlyára, az 
elhelyezést erőteljesebben befolyásolja az arra kijelölt felület statikai állapota. 
A napkollektor tüzelőanyagot és élőmunkát nem, a garanciális időszak letelte után viszont 
rendszeres karbantartást igényel (legalább éves rendszerességgel). 

 

Helyszínválasztás 
Az energetikai lehetőségek vizsgálata során a beruházás helyigényét is szükséges átgondolni. 

Kérdésként merülhet fel, hogy a beruházás megvalósításának, majd az üzemeltetésnek van-e többlet 

helyigénye, vagy van-e valamilyen speciális követelmény a helyszínnel kapcsolatosan. 

Napelempark 

A helyszín kiválasztásakor mérlegelni kell, hogy a rendelkezésre álló területen milyen tájolás 
lehetséges (optimális esetben déli), továbbá a terület korábbi felhasználási módját (pl. 
hulladéklerakó) a tartószerkezet rögzítési technológiájának meghatározásához. Figyelembe kell 
venni továbbá a terület villamos kábelezési lehetőségeit, a távvezeték esetleges bővítésének 
szükségességét és a vezetékhálózat fizikai adottságait. A lehetséges terület négy évszakra vonatkozó 
hő- és árnyék hatásait szintén mérlegelni szükséges. Önkormányzati tulajdonban lévő, kis piaci 
értékű területek használata ajánlott, amelyek sem ipari, sem mezőgazdasági hasznosítási 
potenciállal nem rendelkeznek. 
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Geotermikus fűtőmű 

A termelő kút, a visszasajtoló kút és a hőközpont helyszínének kiválasztásakor is mérlegelni kell a 
jelenlegi és jövőbeni piaci lehetőségeket. A kúthelyszínek kiválasztásánál az első és legfontosabb 
szempont a földtani értékelést és a lehetséges kúthelyszínek kijelölését követő modellezés 
eredményeinek figyelembevétele. A helyszínek távolságának meghatározása során figyelembe kell 
venni, hogy a visszasajtolásból származó hűtő hatás ne érvényesüljön, de a termelő kútban a 
szükséges víztározó nyomás biztosítva legyen, továbbá mérlegelni kell a hulladékanyag és a 
kúttesztek során begyűjtött geotermikus folyadék kezelésének lehetőségeit. A helyszínek 
kiválasztása és a csővezeték útvonala a kivitelezési költségek minimalizálásának szem előtt 
tartásával történik. A rövidebb csővezeték jelentős mértékben csökkentheti a beruházási 
költségeket. A kúthelyszín és a hőközpont helyszínének földterületei a projektgazda tulajdonát kell 
képezzék, vagy hosszú távú bérleti megállapodást kell kötni, mely magas költségvonzattal járhat. A 
csővezeték menti földterületek tulajdonosainak hozzá kell járulniuk a kivitelezéshez még az 
engedélyezési eljárás megkezdése előtt. A legjobb megoldás a lehető legtöbb önkormányzati 
tulajdonban lévő földterület felhasználása. Az engedélyezési eljárás leegyszerűsítésének és a 
kivitelezés felgyorsításának érdekében a helyszíneknek és a csővezeték útvonalának el kell kerülniük 
minden védett területet (épületvédelem, természetvédelmi terület, berendezések biztonsági 
távolsága stb.). 

Biomassza-fűtőmű 

Biomassza-fűtőmű esetén fontos követelmény a távhőrendszer csatlakozási pontjainak közelsége. A 
rövidebb csővezeték jelentős mértékben csökkentheti a beruházási költségeket. Az esetleges 
csővezeték menti földterületek tulajdonosainak hozzá kell járulniuk a kivitelezéshez még az 
engedélyezési eljárás megkezdése előtt. Figyelembe kell venni a közúti anyagszállítás adottságait is. 
Az ideális helyszín magában foglalja a megfelelő minőségű és teherbírású úthálózat közelségét. 
Mérlegelni kell továbbá a fűtőmű lakóházaktól való szükséges távolságát, a megfelelő nagyságú 
terület rendelkezése állását és a terület közmű ellátottságát. Az engedélyezési eljárás 
leegyszerűsítésének és a kivitelezés felgyorsításának érdekében a helyszíneknek és a csővezeték 
útvonalának el kell kerülniük minden védett területet (épületvédelem, természetvédelmi terület, 
berendezések biztonsági távolsága stb.). 

 

Optimális alternatíva kiválasztása 

Egyes technológiák bevezetése magas beruházási költséggel jár együtt, viszont gyors megtérülést is 

eredményezhet. Más technológiák viszonylag kisebb beruházási igényűek, viszont a járulékos 

költségek vagy a karbantartási, üzemeltetési költségek magasak is lehetnek. (Például: tüzelőanyag 

költsége, élőmunkaigény biomasszakazánhoz). Amennyiben a projektgazda többfajta műszaki 

megoldásban gondolkodik, az optimális változat kiválasztásának módja ún. CBA elemzéssel, azaz 

költség-haszon elemzéssel történik, elkészítéséhez szakértő bevonása szükséges. A költségelemzés 

elemei: 

• Megvalósítás költségei; 

• Finanszírozási források és azok költségei; 

• Igénybe vehető támogatás(ok); 

• Üzemeltetési és karbantartási költségek; 

• Üzemeltetésből származó bevétel. 
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A MEGVALÓSÍTÁS ÉS AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN FEMERÜLŐ KÖLTSÉGEK TÍPUSAI 

MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI 
ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI 

KÖLTSÉGEK 

Beruházási költség  
(Energetika specifikus 

elemek) 
Általános költségek 

Állandó költségek 
(a termelt energia 

mennyiségétől 
független) 

Változó költségek 
(a termelt energia 

mennyiségétől függő) 

• Földterület vásárlás és 
szolgalmi jogok vásárlása 

• Leszerelés/szétszerelés/ 
bontás költsége meglévő 
létesítmények felújítása 
esetén 

• Műszaki berendezések és 
eszközök telepítése 

• Csatlakozás a közművekhez 

• Csatlakozás a közúthoz 

• Szakképzett és 
szakképzetlen munkaerő 
költsége 

• Információs technológia 

• Környezetvédelmi 
intézkedések 

• Személyzet oktatása 

• Projektmenedzsment  

• Közbeszerzési 
eljárások költségei 

• Pályázat specifikus 
költségek (műszaki 
ellenőr, nyilvánosság 
biztosítása stb.) 

• Állami koncessziós 
díjak, egyéb 
engedélyek 

• Üzemi 
rezsiköltségek 

• Biztosítás 

• Munkaerőköltség 

• Időszakos 
karbantartási 
költségek 

• Tüzelőanyag/üzemanyag 
költségek 

• Közüzemi számlák változó 
tételei 

• Hulladékkezelés díja 
 

 

A CBA elemzés célja az, hogy a kiválasztott változatra vonatkozóan a projekt cash-flow-jának 

becslésével kiszámításra kerüljenek a projekt pénzügyi teljesítménymutatói (FNPV: pénzügyi nettó 

jelenérték; FRR: pénzügyi belső megtérülési ráta). A pénzügyi elemzésben kerül bemutatásra továbbá 

a projekt pénzügyi fenntarthatósága, ami annak vizsgálatát jelenti, hogy az elemzési időszakban 

elegendő pénzügyi forrás áll-e rendelkezésre ahhoz, hogy a fejlesztés által elért szolgáltatási 

színvonalat fenn lehessen tartani.  

Az energetikai projektek esetén a pénzügyi elemzés során alkalmazott módszer a BMR (belső 

megtérülési ráta) számítás, amely a beruházási költséget és a beruházást követő energetikai 

megtakarítások arányát vizsgálja. A BMR tehát egy százalékban kifejezett érték, ami lehetővé teszi 

különböző beruházások azonos alapon történő összehasonlítását. Amennyiben a BMR negatív, akkor 

támogatás nélkül nem lesz megtérülő a beruházás, azaz többe kerül a befektetés, mint amennyi haszon 

származhat belőle. Minél magasabb a BMR, annál jobban megtérül a beruházás. A nagyon magas BMR 

pályázati elutasítási indok lehet, mivel támogatás nélkül is gyorsan megtérül a beruházás, és így a 

szükséges forrás megszerzése piaci alapon is megtérülő. 

Példa a BMR számításra egy tetszőleges 100 millió Ft-os beruházási értékű projektre vonatkozóan, 

amelynél az energetikai fejlesztés előtti 4 millió Ft-os az üzemeltetési költség a fejlesztést követően 

590.000 Ft-ra fog csökkeni a számítások szerint. A minta szerinti beruházást piaci alapon nem éri meg 

megvalósítani, hiszen a beruházó jobban járna, ha ugyanezt a pénzt például állampapírba fektetné. A 

példa egy támogatásból megvalósított projektet mutat be:  

A szolgáltatott energiáért, a távhőszolgáltató, illetve a fogyasztók által fizetett ellenérték, 
melyet egységárakban határoznak meg (pl. Ft/GJ, Ft/kWh; Ft/kW). Távhőszolgáltatás 

esetében figyelemmel kell lenni a hatósági ármegállapításra. 
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BELSŐ MEGTÉRÜLÉSI RÁTA SZÁMÍTÁS (BMR) 

BMR 0,01% Diszkontráta 4,00% 

Évek 
A 

Összes beruházási 
költség 

B 

Működési költség-
változás 

C 

Maradvány-
érték 

D 

Nettó 
pénzáram 

E 

2017 45 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft -45 000 000 Ft 

2018 45 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft -45 000 000 Ft 

2019 10 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft -10 000 000 Ft 

2020 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2021 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2022 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2023 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2024 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2025 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2026 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2027 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2028 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2029 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2030 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2031 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2032 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2033 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2034 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2035 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2036 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2037 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2038 0 Ft -3 410 000 Ft 0 Ft 3 410 000 Ft 

2039 0 Ft -3 410 000 Ft 32 003 102 Ft 35 413 102 Ft 

ÖSSZESEN: 100 000 000 Ft -68 200 000 Ft 32 003 102 Ft 203 102 Ft 

JELENÉRTÉK: 93 764 224 Ft -41 198 770 Ft 12 984 501 Ft -39 580 953 Ft 

 

MAGYARÁZAT BMR SZÁMÍTÁSHOZ 
Diszkontráta (leszámítolási kamatláb) 
Jövőbeli pénzáramlások jelenértékének kiszámításához használt ráta. (A jelenérték kifejezi, mennyit ér ma egy jövőben 
várható pénzbevétel/kiadás.) Az Európai Unió által, energetikai projektekre javasolt leszámítolási kamatláb reál értéke 4%. 

Maradványérték (D oszlop) 

A beruházás könyv szerinti értéke egy meghatározott időpontban. A számítások során akkor vesszük ezt 
figyelembe, amennyiben a beruházás eredménye értékesíthető, azaz van valós piaci értéke. 

Évek (A oszlop) 
A működés üzemévei kerülnek feltüntetésre, amennyiben a tervezett üzemévek végén van maradványérték, 
akkor az utolsó évben számolunk vele. 

Összes beruházási költség (B oszlop) 

A beruházási költségek (jelen projekt esetén: 100 millió Ft) az évek felmerülésének megoszlása szerint. 

Működési költségváltozás (C oszlop) 

A beruházás megvalósításának hatására az energetikai megtakarítások összege negatív előjellel. Jelen projekt 
esetén: 4.000.000 Ft - 590.000 Ft = 3.410.000 Ft. 

Nettó pénzáram (E oszlop) 

Az előző sorok eredménye: -B-C+D 
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3.5. Pénzügyi tervezés: költségvetés-tervezés, likviditás terv, finanszírozási terv (külső 

forrás) 

Költségek becslése 

A költségek kalkulációjához árajánlatokat szükséges begyűjteni az adott témában a valós piaci ár 

meghatározásához. Amennyiben több évre elhúzódó projektmegvalósítást tervezünk, akkor az árak 

becslése során az árak várható emelkedését (várható inflációs rátával való felszorzását) és az euró 

árfolyam várható alakulását is célszerű figyelembe venni. 

Egy energetikai témájú projekt esetén a költségvetés tervezése során várhatóan az alábbi költségekkel 

szükséges kalkulálni, példánkban egy tetszőleges 100 millió Ft-os költségvetésű projektet mutatunk be:  

KÖLTSÉGEK 
PIACI ÁR 

MEGHATÁROZÁSÁRA 
SZOLGÁLÓ DOKUMENTUM 

MAX.3 
% 

 
ÖSSZEG 

I. Projekt-előkészítés költségei    

Közbeszerzés árajánlat 1% 1.000.000 

Előzetes tanulmányok, tanúsítások, tervek, 
engedélyezési dokumentáció 

árajánlat 
 

5% 
 

5.000.000 

Projektmegvalósítás költségei    

II. Beruházások    

Építéshez kapcsolódó költségek (bővítés, 
átalakítás, felújítás, új építés) 

tervezői költségbecslés 
/árajánlat 

 89.900.000 

III. Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó szolgáltatások 

   

Műszaki ellenőr árajánlat 1% 1.000.000 

Egyéb műszaki szolgáltatások árajánlat  100.000 

Kötelező nyilvánosság biztosítása4 árajánlat 0,5% 500.000 

V. Projektmenedzsment    

Személyi jellegű ráfordítások becslés 2,5% 2.500.000 

Összesen   100.000.000 

 
Támogatásból megvalósuló beruházások esetén tekintettel kell lenni a Felhívás által előírt fajlagos 
beruházásiköltség-korlátokra. A jelenlegi gyakorlat szerint az energetikai projektekhez kapcsolódóan 
az alábbi fajlagos költségekkel5 szükséges számolni:6,7,8 

 

 

 

                                                           
3 A %-ok meghatározása pályázati konstrukciók alapján történt. 
4 Csak pályázati forrásból megvalósuló beruházások esetén releváns. 
5 Egységnyi mennyiségre jutó költség, más szóval átlagköltségnek is nevezik. Számítási módja: fajlagos költség = összes 
költség/ összes mennyiség 
6 GINOP fajlagos költségek (A Felhívás címe: Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések 
támogatása kombinált hiteltermékkel. A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.1-8.4.4-16) 
7 TOP fajlagos költségek (A Felhívás tervezetének címe: Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelése. A Felhívás 
kódszáma: TOP-3.2.2-16) 
8 KEHOP fajlagos költségek: (A Felhívás tervezetének címe: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. 
A Felhívás kódszáma: KEHOP-5.3.2-16) 
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BERUHÁZÁS TÍPUSA FAJLAGOS KÖLTSÉG (bruttó) 

Geotermikus fűtőmű 
Ha a távhőrendszerre való betáplálás a cél, az 
elszámolható költség nem haladhatja meg a 355.600 
Ft/kW értéket. 

Napelempark 
A beépített teljesítményre vetített maximális 
elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 
463.550 Ft/kW értéket. 

Biomassza fűtőművek 
Ha a távhőrendszerre való betáplálás a cél, a biomassza 
fűtőművek esetében az elszámolható költség nem 
haladhatja meg a 135.890 Ft/kW értéket. 

Energiahatékonyság 
javítására irányuló 

tevékenységek 

Az éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra 
vetített beruházási költség nem haladhatja meg a 
127.000 Ft/GJ értéket. 

Napelemes rendszer 
Az inverter teljesítményére vetített beruházási költség 
nem haladhatja meg az 571.500 Ft/kW értéket. 

Hőszivattyús rendszerek 

A hőtermelő teljesítményre vetített beruházási költség 
nem haladhatja meg:  
• földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 412.750 

Ft/kW értéket;  
• víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 285.750 

Ft/kW értéket; 
• levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 234.950 

Ft/kW értéket. 

Szilárd biomassza kazán 
rendszer 

A kazán teljesítményére vetített beruházási költség 
nem haladhatja meg a 190.500 Ft/kW értéket. 

Napkollektoros rendszer 
Az abszorber felületre vetített beruházási költség nem 
haladhatja meg a 342.900 Ft/m2 értéket. 

 

Finanszírozási szükséglet 

A projektmegvalósítás során folyamatosan tervezni szükséges a kiadások és a rendelkezésre álló 

források viszonyát, ennek vizsgálata a likviditási terv (cash-flow terv) keretében történik. Segítségével 

nyomon tudjuk követni, hogy milyen beérkező pénzösszegekre számítunk, és azt is, mikor, milyen 

kiadásokkal kell kalkulálni. Egy önkormányzat esetén beérkező pénzösszeg lehet például a támogatási 

előleg, a támogatás, a bankszámlán rendelkezésre álló pénzösszeg, hitel; pénzkiadás pedig az egyes 

tevékenységek kapcsán felmerülő költségek. A kalkuláció során szükséges figyelembe venni a fizetési 

ütemezéseket, amelyeket a közbeszerzési törvény határoz meg. 

A geotermikus energiahasznosítást célzó beruházásokat „fejnehéz” beruházásnak szokás nevezni, 

mivel a kutak fúrási költsége miatt jelentős pénzügyi ráfordítással valósíthatók meg. A geotermikus 

projektek kockázata az előkészítés és az első fúrás eredményeinek kiértékelése során fokozatosan 

csökken, míg a beruházási költségek az első fúrással, majd ezt követően a további fúrásokat is magában 

foglaló kivitelezési szakasszal emelkednek jelentősen. 

Ezt követően viszont az üzemeltetés során tüzelőanyagdíj nélkül, minimális költséggel biztosítják a 

tiszta energiát, így megtérülési idejük piaci alapon is tervezhető, befektetők számára is kedvező. A 

tervezett üzemelési idő a legtöbb esetben 20-30 év, azonban a régebbi geotermikus fűtőrendszerek az 

országban már közel 50 éve üzemelnek jelentős meghibásodások nélkül. 
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Források tervezése 

A pénzügyi kiadások teljesítéséhez többfajta típusú forrással tervezhetünk attól függően, hogy milyen 

pénzügyi lehetőségeink vannak. Egyrészt kalkulálhatunk pályázat útján elnyerhető támogatással, 

másrészt saját forrással, amely lehet önerő vagy idegen forrás (bankhitel, kölcsön). 

Egy tetszőleges 100 millió Ft költségvetésű pályázati projektet mutat be az alábbi táblázat, ahol 85%-

os támogatásintenzitású támogatással, 5%-os önerővel és 10%-os banki hitellel tervezik finanszírozni a 

beruházást. 

 

I. Saját forrás 15.000.000 Ft 15% 

  I/1. Önerő 5.000.000 Ft 5% 

  I/2. Bankhitel 10.000.000 Ft 10% 

  I/3. Egyéb 0 Ft 0% 

 II. A támogatási konstrukció keretében 
igényelt támogatás 

85.000.000 Ft 85% 

PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE 100.000.000 FT 100% 

 
Az önkormányzat részéről önerő biztosításához képviselőtestületi döntés szükséges. Hitel felvétele 

esetén a projekt tervezési szakaszában a projektgazdának célszerű a számlavezető bankkal is 

egyeztetni a hitellehetőségekről a legkedvezőbb konstrukció eléréséhez, továbbá önkormányzati 

hitelfelvétel esetén állami engedélyre is szükség van (353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot 

keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól). 

A nem megfelelő pénzügyi előkészítés fizetési problémákat okozhat, ami fizetésképtelenséghez vagy 

késedelmes teljesítéshez vezethet. Mindkettő súlyos következményeket vonhat maga után, ami akár 

a támogatás elvesztését is eredményezheti. 

 

3.6. Tervezés 

A beruházó számára megfelelő és a szakértő által műszakilag is megvalósíthatónak ítélt beruházás 

megvalósításának következő lépése a tervek elkészíttetése. A terveket a megfelelő jogosultsággal és 

végzettséggel rendelkező tervező készíti el. 

A beruházás megkezdése előtt felmérési terv készül, mely fotódokumentációval együtt rögzíti a 

beruházási helyszín jelenlegi állapotát, és a beruházás szempontjából egyéb lényeges körülményeket, 

adottságokat. 

 

Tervek típusai céljuk és tartalmuk szerint 

Engedélyes terv 

Az építésügyi engedélyekhez benyújtandó terv. Az engedélyezési tervezés során elkészül a 

megvalósítandó energetikai beruházás átnézeti tervezése a főbb paraméterek meghatározásával és a 

főbb berendezések kiválasztásával. A tervezés részletessége valamennyi megszerzendő engedély (ld. 

következő fejezet) jogszabályban megfogalmazott követelményeit ki kell, hogy elégítse. Az 

engedélyezési terv valamennyi munkarész tekintetében tartalmazza az átnézeti terveket, műszaki 

leírásokat és a szükséges részlet-terveket. Az engedélyezési dokumentáció összeállítása során számos 

jogi és pénzügyi dokumentum beszerzése is szükséges, melyek a beruházás megvalósíthatóságát 

támasztják alá és bizonyítják a hatóságok felé a követelményeknek való megfelelést. Kötelező tartalmi 
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elemei: műszaki leírások (építészeti, gépészeti, tartószerkezeti, épületvillamossági, technológiai, 

belsőépítészeti, rétegrendi; helyiségkimutatás, alternatív energiaellátás megvalósíthatósági 

elemzése), tervlapok, környezeti állapotadatok (pl. fotók), számítások, igazolások. 

MŰSZAKI LEÍRÁSOK TÍPUSAI 

Építészeti műszaki leírás 

Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat, többek között az 
építmény rendeltetésének leírását, a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj 
és rezgés elleni védelmi megoldásokat, az energetikai követelmények teljesítésének módját. Ez a 
fejezet tartalmazza az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információkat. 

Épületgépészeti műszaki leírás 
Tartalmazza a vízellátási, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetési, gázellátási és égéstermék-elvezetési; 
fűtési és hűtési, valamint légtechnikai rendszerek bemutatását, illetve összefoglalását, a szakági 
igényekkel együtt. Bemutatja az építmény általános gépészeti kialakítását. 

Épületvillamossági műszaki leírás 
Bemutatja az építmény villamos energiával történő ellátását, erős- és gyengeáramú rendszereit, kitér 
a villámvédelemre, érintés(hiba)-védelemre és egyéb megvalósítandó villamos rendszerekre. 

 

Tenderterv 

A rendszer megvalósításának beszerzéséhez az átnézeti terveken túl az egyes létesítmények terveit 

kellő részletességgel kell kidolgozni ahhoz, hogy a beszállítók és kivitelezők pontos és végleges 

árajánlatot adhassanak. A tenderterv a kivitelezők kiválasztásához készül, leginkább az építési/szerelési 

folyamat gyorsítása érdekében készítik, műszaki tartalmára vonatkozóan az építési engedélyezési és a 

kivitelezési terv közötti tervfajta. Előnye, hogy hamarabb elkészíthető, mint a kivitelezési terv.  

Kivitelezési terv 

A kiviteli tervezés során készül el az összes részletre kiterjedő komplett tervdokumentáció, mely a 

kivitelezőnek átadva a kiviteli szerződés mellékleteként a beruházás megvalósítását lehetővé teszi. Ez 

tehát a végső, legrészletesebb tervezési forma, mely alapján a beruházás pontosan kivitelezhető, és 

amelynek elkészítésében az összes érintett szakági tervező is közreműködik. Elengedhetetlen része a 

részletes, árazott és árazatlan, munkanemekre bontott tervezői költségvetés.  

Megvalósulási tervezés 

A kivitelezés során a megvalósult szerkezetek felmérése és az egyes tesztek elvégzése után a tervezett 

és a ténylegesen felépült rendszer közötti eltérések dokumentálására szolgáló tervfázis, mely a 

használatbavételi engedélyezési eljárás alapját is képezi. 

 

Napelempark 

A fentieken túlmenően el kell készíteni az éves hozam tervet. Az éves energiahozam becslésekor 
figyelembe veszik a napelemek tájolását, dőlésszögét, a rendelkezésre álló területet és a napelemek 
típusát. A számolt energiahozam segítségével megállapítható, hogy szükséges-e speciális 
tartószerkezet kiépítése a megfelelő pénzügyi mutatók eléréséhez. 

Geotermikus fűtőmű 

A fentieken túlmenően geológiai tanulmány készül. A geológiai elemzés célja az érintett terület 
részletes geológiai-hidrogeológiai jellemzése, a vizsgált területen található hévíz rezervoár(ok) 
várható kapacitásának és egyéb jellemzőinek definiálása, a kitermelhető és fenntartható módon 
hasznosítható hőmennyiség meghatározása, és a vízbázist elérő geotermikus kút/kutak létesítési 
helyének meghatározása, mely a térségben elérhető geotermikus potenciál optimális kiaknázását 
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biztosítja. A tanulmány adatokat szolgáltat a legfontosabb tervezési paraméterekről, úgymint 
várható hőmérséklet és hozam, valamint hévíz-összetétel vonatkozásában, továbbá javaslatokat 
tesz potenciális fúrási helyszín(ek)re és a megcélzott vízbázis mélységére vonatkozóan. 

Biomassza-fűtőmű 

A fentieken túlmenően ellátásilánc-modell készül. A modell célja, hogy megvizsgálja a lokálisan 
elérhető és potenciálisan felhasználható biomasszát (erdő, mezőgazdasági területek, 
fafeldolgozóipar), beleértve a már meglévő előállítókat. Ezt követően megállapítja a tervezett 
létesítmény mennyiségi igényét, és a kapott adatok alapján megbecsülhető a különböző forrásokból 
származó biomassza mennyisége és a végleges biomasszaáram összetétele, minősége. A biomassza 
összetétele alapján kiválasztható az ideális tüzelőberendezés. 

Komplex épületenergetikai felújítás  

A beruházáshoz szinte minden esetben kiviteli terv, illetve pontos, részletes műszaki leírás 
biztosítása szükséges, melynek révén a tervező által megadott eljárások és megoldások teljes 
mértékben a gyakorlatban is rekonstruálhatók. Bizonyos esetekben statikus bevonása szükséges. 

Napelem 

Mivel a napelemek elhelyezése nem építési engedély köteles beruházás, így nem engedélyes, hanem 
gépész/villamos tenderterv készülhet a beruházáshoz, mely műszaki leírást, specifikációt, elvi 
rajzokat és alaprajzokat tartalmaz. A műszaki leírásban meghatározandó a villamos munkák 
terjedelme és minden olyan körülmény, amely a beruházás megépítésével kapcsolatos. A tenderterv 
megléte a közbeszerzési eljárás lefolytatásának előfeltétele (közbeszerzési kötelezettség esetén). 
Napelem tervezése/elhelyezése esetén az építmény állapotától függően statikus bevonása válhat 
szükségessé. 

Hőszivattyú 

Hőszivattyús beruházások esetén a tervező részéről kiviteli terv, műszaki leírás, valamint szerelési 
terv biztosítása szükséges.  

Biomasszakazán  

A beruházástípus esetén pontos és részletes gépészeti tervek szükségesek, melyek részletekbe 
menően megadják a felhasznált alapanyagokat, valamint a beszerzésre kerülő gépek műszaki 
paramétereit és típusát. 

Napkollektor 

A napkollektorok telepítésére vonatkozó tervezési munkálatok megegyeznek a napelemeknél 
leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a hangsúly a villamossági szempontok helyett a gépészeti 
szempontokon nyugszik. 

 

3.7. Engedélyezés 

Amennyiben a beruházás építési engedély köteles, úgy 

annak megkezdése előtt az engedélyek beszerzése 

szükséges. A tervező a hatályos jogszabályok alapján 

nyilatkozik az engedélykötelességről, nem egyértelmű 

esetben egyeztet az elsőfokú építési hatósággal. Az 

általános építésügyi hatóságok hatáskörébe tartozik 

minden olyan elsőfokú építésügyi hatósági feladat, 

amelyet jogszabály nem telepít a Járási (Kerületi) 

Hivatal vagy főként sajátos építményfajták 

tekintetében speciális építésügyi hatóság (megújuló 

energiák esetében jellemzően a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal) hatáskörébe. 

A geotermikus rendszerek 
megvalósításához a kitermelt 
vízmennyiségtől függően 
környezetvédelmi engedély szükséges. Ezt 
követően 2500 m hatásmélység eléréséig 
a vízjogi törvényeknek megfelelően kell az 
eljárást lefolytatni - melynek időtartama 
2-4 hónap -, illetve ezen mélység alatt a 
bányajogi törvények értelmében 
koncessziós eljárás és bányahatósági 
építési engedély alapján kezdhető meg a 
rendszer kiépítése. Az eljárási idő ez 
esetben több, mint egy év is lehet. 
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Az építési engedélyeztetés mellett a megújuló energia típusától függően sor kerülhet 

bányakapitánysági (pl. talajfúrással járó hőszivattyús rendszer) vagy vízjogi (például szennyvíz 

hasznosításával járó hőszivattyús rendszer) engedélyeztetésre is. 

 

 

 
1. ábra: Elsőfokú építésügyi hatóságok  

A http://epitesijog.hu [2017.02.06.] honlap alapján saját szerkesztés 

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK TEKINTETÉBEN ELKÜLÖNÍTHETŐ KATEGÓRIÁK 

Építési engedély 

Az engedély iránti kérelmet az építtető vagy törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja 
írásban, az erre szolgáló formanyomtatványon terjesztheti elő az első fokon hatáskörrel és 
illetékességi területtel rendelkező hatósághoz.  
Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két év elteltével 
érvényét veszti, kivéve, ha ezalatt megkezdik az építkezést, és az építmény öt éven belül 
használatbavételi engedély megadására alkalmassá válik.  

Bontási engedély 

Abban az esetben releváns, ha a bontási tevékenység műemléket, helyi építészeti 
örökségvédelemmel érintett építményt, zártsorú vagy ikres beépítésű építmény alapozását vagy 
csatlakozó tartószerkezetét érinti. Egyéb esetekben az építmény rendeltetésétől, méretétől és 
elhelyezkedésétől függően a bontási tevékenységet (kérelemre) az építésfelügyeleti hatóság 
tudomásulvétele alapján, vagy bontási engedély és tudomásulvétel nélkül lehet végezni. 

Használatbavételi engedély  

Ha az építmény az elvégzett munkálatok után rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
alkalmassá vált, az építtetőnek az építésügyi hatóságtól használatbavételi engedélyt kell kérnie. Az 
elkészült építmény csak jogerős használatbavételi engedély birtokában vehető használatba. 

 
Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem tárgyában az érdemi döntést, ha: 

• a kérelem hiánytalan és az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni, vagy a kérelem elbírálásához 

szükséges, hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll, akkor 

az eljárás megindulásától, 

• a kérelem hiányos vagy az eljárásba szakhatóságot kell bevonni, az utolsó pótolt dokumentum 

vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől 

számított tizenöt napon belül meghozza. 

 

 

 

Járásszékhely települési 
(fővárosi kerületi) 

önkormányzat jegyzője + 
fővárosi főjegyző

• Általános építésügyi 
hatósági ügyek (mindaz, ami 
nem a másik két hatóság 
hatásköre

Járási (Kerületi) hivatal

• építésügyi hatáskör + 
építésügyi és 
örökségvédelmi hatáskör

• Kiemelt építésügyi hatósági 
ügyek

•Építésfelügyelet + 
Örökségvédelem

Sajátos építmányfajták 
építésügyi hatósága

• speciális hatáskör

ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGOK 
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NAPELEMPARK 
Az 500 kVA csatlakozási teljesítményt meg nem haladó kiserőművek esetében szükséges 

engedélyezési eljárások 

Fázis Eljárás megnevezése Engedélyező hatóság 
Engedélyezett 
tevékenység 

EL
Ő

K
ÉS

ZÍ
TÉ

S 

Előzetes vizsgálat 
Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály 

Teljes rendszer 
(Opcionális!*) 

Környezeti 
hatástanulmány 

Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

Teljes rendszer 
(Opcionális!**) 

K
IV

IT
E-

LE
ZÉ

S 

Építési engedély 
(sajátos építményfajta) 

MKEH 
Az erőművi épület 

kivitelezése 

Hálózati csatlakozási 
szerződés 

Helyi szolgáltató 
Csatlakozás az átviteli és 

elosztó hálózathoz 

Ü
ZE

M
EL

-
TE

TÉ
S 

Használatbavételi engedély 
(sajátos építményfajta) 

MKEH 
Az erőművi épület 
használatbavétele 

Hálózathasználati 
szerződés 

Helyi szolgáltató 
A közcélúhálózat-

használat megkezdése 

* Amennyiben a tevékenység szerepel a 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet 3. sz. mellékletében; 3 ha 
területfoglalástól vagy 1 ha területfoglalástól védett természeti területen. 
** Amennyiben az Előzetes vizsgálat alapján a tervezett létesítmény környezeti hatásai vélhetően jelentősek. 

 

GEOTERMIKUS FŰTŐMŰ 
Fázis Eljárás megnevezése Engedélyező hatóság Engedélyezett tevékenység 

EL
Ő

K
ÉS

ZÍ
TÉ

S 

Előzetes vizsgálat 
Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

Teljes rendszer 

Környezeti 
hatástanulmány 

Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 
Teljes rendszer (Opcionális!*) 

K
IV

IT
EL

EZ
ÉS

 

Vízjogi létesítési engedély 
Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, Vízügyi és 
vízvédelmi Hatóság 

A geotermikus kör megépítése 
(kutak, csővezetékek) 

Építési engedély 
(a hőközpont épületei) 

MKEH 
A hőközpont építményeinek 

kivitelezése 

Építési engedély (vezeték + 
csővezeték) 

MKEH 
A szekunder kör csővezetékeinek és 

a vezetékek (a kútszivattyúkhoz) 
megépítése és működtetése 

Építési engedély Település jegyzője 
Egyéb építmények megépítése 

(például: kútház) (Opcionális!**) 

Távhőtermelői létesítési 
engedély 

MEKH 
Hőtermelő létesítmények és 
hőtermelés, 5 MWth felett 

Ü
ZE

M
EL

TE
TÉ

S 

Vízjogi üzemeltetési 
engedély 

Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Vízügyi és 

vízvédelmi Hatóság 

A geotermikus kör működtetése 
(kutak, csővezetékek) 

Használatbavételi engedély MKEH 
A hőközpont építményeinek 

használatbavétele 

Használatbavételi engedély MKEH 
A szekunder kör csővezetékeinek és 

a vezetékek használatbavétele 

Használatbavételi engedély Település jegyzője 
Épületek használatbavétele 

(Opcionális!**) 

* Amennyiben az Előzetes vizsgálat alapján a tervezett létesítmény környezeti hatásai vélhetően jelentősek. 
** Amennyiben a tervezett építmény paraméterei alapján jegyzői hatáskörbe tartozik. 
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BIOMASSZA-FŰTŐMŰ 
Fázis Eljárás megnevezése Engedélyező hatóság Engedélyezett tevékenység 

EL
Ő

K
ÉS

ZÍ
TÉ

S 

Előzetes vizsgálat 
Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

Teljes rendszer 

Környezeti 
hatástanulmány 

Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 
Teljes rendszer (Opcionális!*) 

K
IV

IT
EL

EZ
ÉS

 

Építési engedély 
(technológiához 

kapcsolódó épületek) 
MKEH 

A technológiai építmények 
kivitelezése 

Építési engedély (vezeték + 
csővezeték) 

MKEH 
A szekunder kör csővezetékeinek és 

a vezetékek megépítése és 
működtetése 

Építési engedély Település jegyzője 
Egyéb építmények megépítése 

(Opcionális!**) 

Távhőtermelői létesítési 
engedély 

MEKH 
Hőtermelő létesítmények és 
hőtermelés, 5 MWth felett 

Ü
ZE

M
EL

TE
TÉ

S Használatbavételi engedély MKEH 
A technológia építményeinek 

használatbavétele 

Használatbavételi engedély MKEH 
A szekunder kör csővezetékeinek és 

a vezetékek használatbavétele 

Használatbavételi engedély Település jegyzője 
Épületek használatbavétele 

(Opcionális!**) 

* Amennyiben az Előzetes vizsgálat alapján a tervezett létesítmény környezeti hatásai vélhetően jelentősek. 
** Amennyiben a tervezett építmény a hőközponttól elkülönül, és paraméterei alapján jegyzői hatáskörbe 
tartozik. 
 

Komplex épületenergetikai felújítás  

Alapvetően nem építési engedély köteles tevékenység. Amennyiben a megvalósuló fejlesztésekkel 
a statikai szerkezet is érintett, akkor építési engedély megszerzése, műemléki védettség esetén az 
illetékes szakhatóság hozzájárulása válik szükségessé. 

Napelem 

A napelemek elhelyezése fő szabály szerint nem építési engedély köteles tevékenység, azonban ha 
a statikai szerkezetet is érinti a beruházás, akkor megszerzése szükségessé válik. 
Amennyiben a beruházás helyszíne műemléki védettséggel rendelkezik, az illetékes szakhatóságnak 
hozzá kell járulnia a beruházáshoz. 
Villamos hálózatra visszatápláló napelemes rendszer esetében a területileg illetékes 
villamosenergia-szolgáltató részére a beruházást előzetesen igénybejelentés formájában jelezni kell 
az érintett fogyasztói végpont, illetve telepítésre kerülő rendszer teljesítményadatainak 
megadásával. 
A megvalósítás során csatlakozási dokumentáció készül, amelyet a (hálózati engedélyes) 
áramszolgáltató hagy jóvá. Az eljárás lefolytatása és a szolgáltatói hozzájárulás megszerzése az 
önkormányzat feladata, azonban meghatalmazása alapján a szakértő is eljárhat a folyamatban. Az 
ügyintézési határidők az egyes szolgáltatók honlapján megtalálhatók. (Lásd például: 
http://www.eon.hu/hmke/muszakiinformaciok) 

Hőszivattyú 

Vízalapú, fúrt kutas hőszivattyú alkalmazása esetén a beruházáshoz bányakapitánysági engedély, 
szennyvízalapú megoldás esetén vízjogi engedély szükséges. 

Biomasszakazán  

Biomasszakazánok beüzemeléséhez építési engedély nem szükséges, viszont a beruházást bizonyos 
esetekben környezetvédelmi bejelentési kötelezettség terhelheti. 
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Napkollektor 

A napkollektorok telepítése sem építési engedély köteles tevékenység, azonban – hasonlóan a 
napelemhez - ha a statikai szerkezetet is érinti a beruházás, akkor megszerzése szükségessé válik. 
Amennyiben a beruházás helyszíne műemléki védettséggel rendelkezik, az illetékes szakhatóság 
hozzájárulása szükséges. 

 

3.8. Közbeszerzés/beszerzés 

Az önkormányzatnak közbeszerzési szakértőt szükséges igénybe vennie, amennyiben alkalmazottai 

között nem áll rendelkezésre megfelelő szakértelemmel és jogosultsággal rendelkező szakember.  

Az önkormányzat beszerzési szabályzata tartalmazza, hogy a közbeszerzési eljárás folyamatában mikor, 

milyen szintű döntés szükséges (pl.: polgármesteri, képviselőtestületi döntés), továbbá azt is, hogy az 

önkormányzat által felállítandó közbeszerzési bizottságnak milyen összetételűnek kell lennie. A 

szabályzat még azt is tartalmazza, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén 

milyen beszerzési eljárást, milyen módon kell lefolytatni. 

Releváns nemzeti közbeszerzési értékhatárok 2017-ben: 

• Árubeszerzés: 15 millió Ft, 

• Építési beruházás: 25 millió Ft. 

A beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatásnak eredményeként a szerződések megkötésre 

kerülnek a projekt összes tevékenységének vonatkozásában (tervezés, közbeszerzés, kivitelezés, 

műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása). 

3.9. A megvalósítás időbeli ütemezése 

Az ütemezés tervezése során szükséges átgondolnunk az egyes részfolyamatok időszükségletét és 

egymáshoz viszonyított felmerülését. Egyes tevékenységek a megvalósítás elején (pl.: tervezés és 

közbeszerzés), más tevékenységek a projekt végén (pl.: használatbavételi eljárás), további 

tevékenységek pedig a teljes megvalósítás alatt felmerülhetnek (pl.: projektmenedzsment, 

nyilvánosság biztosítása a támogatáshoz kapcsolódóan).  

Az alábbi, 13 hónapos projektet bemutató táblázat szemlélteti egy energetikai projekt esetén milyen 

tevékenységek, milyen ütemben valósulhatnak meg.  

  

A napelem becsült értékének a megállapítása esetén két lehetőséggel is találkozhatunk. 
Amennyiben kizárólag csak napelem mint eszköz kerül beszerzésre, azaz a telepítés nem a 

szállító feladata, abban az esetben az árubeszerzési értékhatár, más esetben, amikor a napelem-
telepítés is a vállalkozó feladata, az építési beruházás értékhatára a meghatározó. 
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1. Tanúsítások, előzetes 
tanulmányok és műszaki tervek 
elkészítése; engedélyeztetési 
eljárások lefolytatása 
(amennyiben releváns) 

                          

2. Közbeszerzés, beszerzési 
eljárások lefolytatása 

                

          

3. Kivitelezés                           

4. Műszaki ellenőr bevonása                           

5. Projektmenedzsment/ 
kifizetésigénylések kezelése 

                          

6. Tájékoztatás és nyilvánosság                           

7. Fejlesztéssel érintett 
létesítmények átadása  

                          

a) Műszaki átadás, 
átvétel 

                      

  

  

b) Használatbavételi 
eljárás 

                  

  

      

c) Lakosság tájékoztatása 
a beruházásról 

                  

  

      

d) Próbaüzem          

 

   

 
Egy projekt megvalósításának időszükségletét több tényező is befolyásolja: 

• Milyen szintű tervek szükségesek: pár héttől akár több hónapig is eltarthat ez a folyamat. 
• Szükséges-e engedélyeztetés: az engedélyeztetésre legalább 2 hónapot szükséges kalkulálni, 

de műszakilag összetettebb projekt esetén akár a fél évet is elérheti (pl.: műemlék az épület). 
• Szükséges-e közbeszerzési eljárás lefolytatása, ha igen, akkor minimum 3 hónappal szükséges 

számolnunk. 
• A beruházás típusa: napelemek telepítése rövidebb, komplex épületenergetikai beruházás 

hosszabb időintervallumot vesz igénybe. 
• Az ingatlan funkciója is befolyásolja az időszükségletet, ezért vizsgálni kell, hogy a funkció 

zavartalan működtetése mellett biztosítható-e a felújítás. 

Amennyiben az egyes tevékenységek megkezdése csúszik, az az összes tevékenység megvalósítására 

hatással lehet, és akár az egész beruházás veszélybe kerülhet. Emiatt a tevékenységek megvalósítását 

tág időkorlátok között kell értelmezni. Célszerű konzultálni azokkal a szakértőkkel az egyes 

tevékenységek időigényének meghatározásához, akik részt vesznek az egyes projektelemek 

végrehajtásában. A legkockázatosabb a kivitelezési tevékenység időtartalmának meghatározása, ehhez 

egy kivitelezővel is szükséges egyeztetni. 

MINIMÁLIS IDŐSZÜKSÉGLET 
Napelempark 

Minimum 5 hónap. 

Geotermikus fűtőmű 

Minimum 24 hónap. 

Biomassza-fűtőmű 

Minimum 20 hónap. 
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Komplex épületenergetikai felújítás  

A projekt bonyolultságától függően pár hónaptól több hónapig elhúzódhat. 

Napelem 

Gyorsan megvalósítható, akár 1-2 hónap alatt. 

Hőszivattyú 

Több hónapot is igénybe vehet. 

Biomasszakazán  

Gyorsan megvalósítható, akár 1-2 hónap alatt. 

Napkollektor 

Gyorsan megvalósítható, akár 1-2 hónap alatt. 

A táblázatban megadott időszükséglet az épülethez köthető beruházástípusok esetében közbeszerzési 

eljárás lefolytatásának szükségessége nélkül értendő. Amennyiben közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni, a fenti időszak legalább 2-3 hónappal meghosszabbodik. 

 

 
2. ábra: A megvalósítás időbeli ütemezése – Napelempark 
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3. ábra: A megvalósítás időbeli ütemezése – Geotermikus fűtőmű 

 
 

 

4. ábra: A megvalósítás időbeli ütemezése – Biomassza-fűtőmű 
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3.10. Megvalósítás 

Energetikai létesítmények fejlesztése során a projekt gördülékeny kivitelezésének alapja a tervező, a 

kivitelező cég és az önkormányzat közötti szoros együttműködés. Már a kezdeti stádiumban szükséges 

szakmai egyeztetések szervezése, ahol a felek közösen meghatározzák a projekttől elvárt főbb 

paramétereket és az ezekhez vezető út mérföldköveit. A kezdeti szakmai egyeztetéseket követően 

kerül sor a különböző tanulmányok elkészítésére a megbeszéléseken elhangzott követelmények 

alapján. Előre megbeszélt, a mérföldkövekhez igazodó időpontokban a fejlesztésben résztvevő felek 

egyeztetéseket tartanak, ahol a felelősök beszámolnak az elért eredményekről és az esetleges 

akadályokról. A projektszervezet tagjaként a műszaki szakértő egyeztet a kivitelezővel a munka 

jellegének megfelelően a munkálatok időbeni ütemezéséről, helyigényről, folyamatosan kapcsolatot 

tart a műszaki ellenőrrel. Amennyiben a fejlesztés egy adott létesítmény működésében üzemszünetet 

eredményez (pl. fűtés, vízellátás szüneteltetése a távhőrendszerre való csatlakozás alatt) a létesítmény 

funkcióját ellátni képes alternatív megoldás kidolgozása szükséges az önkormányzat javaslata alapján. 

Az ütemezésnél tehát figyelembe kell venni az épület használati jellemzőit, így például iskolánál 

célszerű az iskolai szünetekre időzíteni a nagyobb munkálatokat, művelődési ház esetében ügyelni kell 

a rendezvények időpontjára stb. Bizonyos munkálatok elvégzéséhez ki kell költöztetni a helyiség 

használóit, ilyen esetekben gondoskodni kell az ideiglenes elhelyezésről, költöztetésről (és ezek 

költségvonzatának finanszírozásáról). Megfontolandó, hogy van-e lehetőség részleges költözésre. 

Amennyiben lakossági ügyfélszolgálatot lát el a költöző egység, abban az esetben nem maradhat el a 

lakosság tájékoztatása sem. 

 

A kivitelezést követően az alábbi feladatokról is gondoskodni szükséges: 

 

Próbaüzem sajátosságai 

A próbaüzem ideje alatt kell bizonyítani, hogy a technológia 

alkalmas a feladat ellátásra. A próbaüzem teljesítésére való 

kötelezettséget jogszabály írja elő. A próbaüzemre fordított időt a 

projekt megtervezéskor figyelembe kell venni, költsége 

elszámolható lehet pályázat keretében. 

A próbaüzem lefolytatása a kivitelezővel kötött szerződésben 

rögzítésre kerül a teljesítés feltételeként. Időtartamára (24/48 

óra) és a megfelelőségi követelményekre (hibamentes üzem) is ki 

szükséges térni. A próbaüzem dokumentálása is a kivitelező 

feladata. A próbaüzem a használatbavételi engedély feltétele 

lehet, ezt már a kivitelezés megkezdésekor tisztázni javasolt. 

 

Műszaki átadás, átvétel 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az építtető és a fővállalkozó kivitelező 

közötti építési szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai szerelés a 

szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak 

szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben 

vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 

Komplex épületenergetikai 

fejlesztéseknél a „klasszikus” 

próbaüzem nem minden 

esetben értelmezhető (pl. 

hőszigetelés, nyílászárócsere). 

A beruházó feladata az éves 

állapotfelmérés végrehajtása és 

a garanciális időszakban – 

releváns esetben – jegyzőkönyv 

felvétele, majd a problémák 

jelzése a kivitelező felé. 
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Az átadás-átvételen felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák javítása a kivitelező feladata, melyről a 

javítások elvégzése után műszaki igazolást kap, ami a későbbiekben a teljesítésigazolás alapját képezi. 

A műszaki átadás-átvételen minimálisan a (generál)kivitelező, a műszaki ellenőr, valamint a beruházó 

képviselőjének kell megjelennie. 

 

Használatbavételi eljárás 

A beruházónak használatbavételi engedélyt kell kérni az építési engedélyhez kötött építési 

tevékenységgel megépített, bővített, átalakított, felújított vagy korszerűsített építmény, építményrész 

használatának megkezdése előtt, ha az műemlék, vagy a használatbavételi engedélyezési eljárásba 

szakhatóságot kell bevonni. (Szakhatóságot kell bevonni, ha az építési engedélyhez a szakhatóság 

kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett 

tervektől eltértek, és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.) 

A kérelmet az építési engedély időbeli hatályán belül, az építmény rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, igazolt 

visszaadását követően kell benyújtani. 

 

 
 
 
 

Lakosság tájékoztatása a beruházásról 

A megvalósult beruházásról érdemes a lakosságot tájékoztatni. Amennyiben a beruházás pályázati 

forrásból valósult meg a projektgazdának ez kötelessége is. A tájékoztatás történhet a közösségi média 

és a beruházó saját honlapja, a helyi és regionális írott, illetve elektronikus sajtóorgánumok 

segítségével. Nagyobb beruházások esetében nyilvános átadó ünnepség rendezését is érdemes 

megfontolni. 

 

3.11. Üzemeltetés 

Az üzemeltetés során biztosítani kell a technológia folyamatos működésének feltételeit. Amennyiben 

a technológia fűtőanyagot vagy egyéb alapanyagot igényel, ki kell nevezni egy felelőst, akinek a 

feladata a finanszírozás biztosítása, betervezése az éves költségvetésbe, beszerzés (akár közbeszerzés 

lefolytatása is felmerülhet), tárolás megszervezése, a szükséges anyagok bejuttatása például a 

kazánba. Szükséges helyettesítő személy kijelölése is, mivel a folyamatos üzemeltetés csak így 

biztosított.  

A fűtőanyagok beszerzésénél évenkénti felülvizsgálat szükséges az optimális beszerzési forrás 

kiválasztásához. 

Munkaidőn kívül, illetve szabad- és munkaszüneti napokon is gondoskodni kell a technológia minimális 

szükségleteiről, amennyiben folyamatos üzemmódban üzemel. 

A technológia szállítójával meg kell állapodni a működtetésért felelős személy betanításáról és a 

működés során felmerült kérdésekkel kapcsolatos segítségnyújtásról. Meghibásodás esetén azonnali 

Az önkormányzat érdekeit megbízott műszaki ellenőr képviseli; a műszaki átadás-
átvételen, azonban az önkormányzat jelenléte is szükséges, ekkor lehet ugyanis 

jelezni a munkával szemben esetlegesen felmerült kifogásokat. 
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szerviz elérhetőség szükséges. Az üzemeltetésért felelős önkormányzati munkatárs feladata továbbá a 

garanciális szervizelés megszervezése is. 

Az üzemeltető részéről elvégezhető karbantartást is végre kell hajtani megfelelő időközönként. 

Napelempark 

A beruházást követően csatlakozási dokumentáció készül, melyet az áramszolgáltató hagy jóvá. A 
megrendelő műszaki munkatársa(i) részére a működtetéssel és karbantartással kapcsolatos 
információk átadása a kivitelező felelőssége és kötelessége. 
Mivel a gyártók a napelemek 80%-os teljesítményére általában 10-20, az inverterekre 5-7 év 
garanciát biztosítanak (hiszen a napelemek nem tartalmaznak forgó, mozgó, kopó alkatrészeket), 
így különösebb karbantartást nem igényelnek.  
Az üzemeltetés azonban mégis igényli a beruházó aktív részvételét, elsősorban az alábbiak szerint:  

• Modulok felületének rendszeres tisztítása a ráülepedett por és egyéb szennyeződések 
eltávolítása érdekében. 

• Villamos csatlakozási pontok évenkénti felülvizsgálata. 

• Inverter néhány évenkénti belső tisztítása, mozgó alkatrészek (hűtőventilátorok) üzemének 
ellenőrzése. 

• Védelmi berendezések funkcionális ellenőrzése. 

• Menetrend-tervezés (értékesítés esetén). 

• Őrzés-védelem. 
Amennyiben a napelemek selejtezésére kerülne sor, szükséges figyelembe venni, hogy veszélyes 
hulladéknak minősülnek!  

Geotermikus fűtőmű 

Általában kétféle karbantartási eljárás létezik geotermikus megelőző és javító karbantartás. 
A megelőző karbantartás az fűtőművek és berendezések előre eltervezett karbantartása, aminek 
célja a berendezések és létesítmények élettartamának meghosszabbítása és a véletlenszerű 
meghibásodások elkerülése. A megelőző karbantartás magába foglalja a festést, kopóalkatrészek 
kenését/olajozását, tisztítását, beállítását és alkatrészcseréket. Célja, hogy minimalizálja a 
meghibásodásokat és a túlzott értékcsökkenést. 
A javító karbantartás a berendezés meghibásodás utáni karbantartása. Ez a karbantartás gyakran 
nagyon drága, mert az elhasználódott berendezés által más berendezésekben is károk 
keletkezhetnek. 
Az ellenőrzési és karbantartási feladatok az üzemi feltételek és az üzemeltetői szemlélet szerint 
változnak. A fűtőművekben és hőközpontokban található gépekre és berendezésekre jellemző, hogy 
a megfelelő élettartam elérése érdekében az alapvető, előre meghatározott időközönkénti 
karbantartást el kell végezni rajtuk. A megszokott működéstől való mindennemű eltérés azonnali 
kivizsgálást igényel. 

Biomassza-fűtőmű 

Biomassza fűtőmű üzemeltetése során a következőket érdemes szem előtt tartani: 

• A tüzelőanyag minőségi összetételének folyamatos ellenőrzése szükséges a szennyezőanyagok 
kiszűrése és a nedvességtartalom meghatározása céljából. 

• A számottevő tüzelőanyag nedvességtartalom, a biomassza újrakeverésével csökkenthető. 

• Fontos a fokozatos indítás és leállítás, így elkerülhető a hirtelen hősokk okozta anyagfáradás, 
meghosszabbítva ezáltal a kazán élettartamát. 

• A kazántér tisztítását a gyártó által előírt időközönként szükséges elvégezni. 

• A kazán hatásfokának mérése egy megbízható indikátor az esetleges üzemeltetési problémák 
észlelésére. 

A karbantartási eljárások megegyeznek a geotermikus fűtőműnél leírtakkal. 
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Hőszivattyú 

A hőszivattyú hatékony üzemeltetéséhez mindenképpen érdemes tanácsot kérni a rendszer 
telepítőjétől. Fontos a helyiségfűtés és -hűtés megfelelő paraméterezése, a termostat berendezés 
tudatos használata.  

Biomasszakazán  

Üzemeltetésénél meg kell oldani a tüzelőanyag tárolását, ami általában viszonylag nagy, száraz és 
pormentes tárolóhelyiséget igényel. 
„Például az egyik legelterjedtebb tüzelőanyag, a pellet általában 15 kg-¬os zsákokba csomagolva 
raklapon kerül kiszállításra a felhasználás helyére. Kandallók használatakor ez kifejezetten előny, 
mert a kandalló 30 kg-os tárolóját 2 zsákkal könnyen fel lehet tölteni, és a nedvesség elleni védelem 
is megoldott. Ömlesztett áru esetén (tipikusan kazánokhoz) viszont gondoskodni kell arról, hogy a 
tároló helyiségbe nedvesség ne jusson. Elektromos szerelvényeket, vízvezetékeket nem ajánlott a 
helységben elvezetni, és az is előny, ha a helyiség pormentesen záródik.”9 
(Tüzelőanyagokról és ajánlott tárolásukról bővebben: http://www.emergia.hu/) 
A kazán működése során folyamatosan hulladék keletkezik, melynek megfelelő tárolásáról és 
elszállításáról, elhelyezéséről a beruházónak kell gondoskodnia. 

Napkollektor 

A napkollektorok esetében a kopó alkatrészekre (pl. tömítések) általában 1 év, a rendszerre 5-15 év 
garanciát biztosít a kivitelező. A napkollektorok nem minősülnek veszélyes hulladéknak. 

 
  

                                                           
9 http://www.emergia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=117 
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Forrásjegyzék 
 

Pályázati felhívások és útmutatók 
 

• TOP 3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  
Elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/top-321-15-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse 

• GINOP 4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések 
támogatása kombinált hiteltermékkel  
Elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-411-844-16-megjul-energia-hasznlatval-
megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermkkel-1 

• TOP 3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési 
programok keretében  
Elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/top-322-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-
adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-
fejlesztsi-programok-keretben 

• KEHOP 5.3.2-16 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal  
Elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-532-16-helyi-h-s-htsi-igny-kielgtse-megjul-
energiaforrsokkal- 

• Módszertani útmutató TOP projektek költség-haszon elemzéséhez  
Elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=15601 

 

Tanulmányok, internetes források 

• International Renewable Energy Agency (2015): Renewable Power Generation Costs in 2014  
Elérhető:http://www.irena.org/documentdownloads/publications/irena_re_power_costs_2014
_report.pdf  

• Kormányablak – Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat honlapja  
Elérhető: http://kormanyablak.hu/ 

• Független Ökológiai Központ Alapítvány honlapja  
Elérhető: http://www.foek.hu/korkep/enhat/hoszivattyu/hoszivattyu.html 

• E-On Energiaszolgáltató Kft. honlapja  
Elérhető: http://www.eon.hu 

• Manitu Solar Kft. honlapja  
Elérhető: http://napelem.net/ 

• Energiamédia honlapja  
Elérhető: http://www.energiamedia.hu/ 

• Az Innovációs és Technológiai Központ Energia Portálja  
Elérhető: http://www.emergia.hu 

• Bauonline Kft. honlapja – Építész tervező szolgáltatások  
Elérhető: http://epitesz-tervezo.hu/ 

• Építésijog.hu honlapja  
Elérhető: https://epitesijog.hu/ 

• Alfaterv-Invest Ingatlanfejlesztő és Fővállalkozó Kft.  
Elérhető: http://www.alfaterv.hu  

• Konsys International honlapja  
Elérhető: http://www.konsys-international.com/ 

• Korax Solar honlapja  
Elérhető: http://www.koraxsolar.com/napelemes-rendszer 

• A műszaki portál  

https://www.palyazat.gov.hu/top-321-15-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-411-844-16-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermkkel-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-411-844-16-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermkkel-1
https://www.palyazat.gov.hu/top-322-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-programok-keretben
https://www.palyazat.gov.hu/top-322-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-programok-keretben
https://www.palyazat.gov.hu/top-322-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-programok-keretben
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-532-16-helyi-h-s-htsi-igny-kielgtse-megjul-energiaforrsokkal-
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-532-16-helyi-h-s-htsi-igny-kielgtse-megjul-energiaforrsokkal-
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=15601
http://www.irena.org/documentdownloads/publications/irena_re_power_costs_2014_report.pdf
http://www.irena.org/documentdownloads/publications/irena_re_power_costs_2014_report.pdf
http://kormanyablak.hu/
http://www.foek.hu/korkep/enhat/hoszivattyu/hoszivattyu.html
http://www.eon.hu/
http://napelem.net/
http://www.energiamedia.hu/
http://www.emergia.hu/
http://epitesz-tervezo.hu/
https://epitesijog.hu/
http://www.alfaterv.hu/
http://www.konsys-international.com/
http://www.koraxsolar.com/napelemes-rendszer
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Elérhető: http://muszakiak.hu/tudastar/energia/napenergia és 
http://muszakiak.hu/tudastar/energia/megujulo-energiaforrasok 

• Zöldvillany Kft. honlapja  
Elérhető: http://www.zoldvillany.hu/tudastar  

• Energia.ma magazin honlapja  
Elérhető: http://energia.ma/megujulo/20120615-megujulo-energiak-hasznositasa-2020-ig/  

• Óbudai Egyetem – Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar – Megújuló Energiaforrás Kutató Hely 
honlapja  
Elérhető: http://ekh.kvk.uni-obuda.hu/napelemek/17-napelemek-mukodese-es-
alkalmazasa.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kézikönyv Rácalmás Város Önkormányzatának megbízásából, a Norvég Alap 
támogatásával, az Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés 

az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése 
érdekében című, HU11-0006-A1-2013 azonosítószámú projekt keretében 

készült. 
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