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2022 OKTÓBER

A BM E épül etenergetikai model l jének segítségével megbecsül tük, hogy a 2022 júl iusában a kiskereskedel mi gázárszabál yo-
zásban hozott vál tozások hatására mil yen fogyasztóol dal i al kal mazkodásra és mekkora gázkeresl et-vál tozásra számíthatunk
rövid távon. Azt tal ál tuk, hogy a szabál yozás vál tozása szel ektív, mert nagyrészt az 1 990 el őtt épül t csal ádi házban él őket
érinti . Ugyanakkor val óban itt tal ál juk a l egnagyobb megtakarítási potenciál t: már rövid távon, önmagában a fogyasztói szo-
kások megvál toztatásával (a hel yiséghőmérsékl et, a kifűtött al apterül et csökkentésével , szakaszos fűtéssel , a fűtési szezon
el ején és végén fokozott odafigyel éssel ) is már körül bel ül 6%-os fogyasztáscsökkenést l ehet el érni az országos éves gázfel -
használ áshoz képest.

1 Budapesti M űszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épül etgépészeti és Gépészeti El járástechnika
Tanszék.
2 Budapesti M űszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar Építőanyagok és M agasépítés Tanszék.
3 REKK

Az írás a szerzők saját szakmai vél eményét tükrözi .

A kutatást a European Cl imate Foundation a G-2204-63907 számú támogatás keretein bel ül finanszírozta

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany
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VÁLTOZÁS A KISKERESKEDELMI
ÁRSZABÁLYOZÁSBAN -
A REZSICSÖKKENTÉS CSÖKKENTÉSE

Az európai forráshiányos hel yzetben a 2021 ősze óta el sza-
badul t nagykereskedel mi gázárak a l akossági szektorba is
begyűrűztek. Amint azt a 2. ábra mutatja, a l akossági vég-
fogyasztói gázárak az EU 27 tagál l amára számított index
al apján a 201 5-ös árak két és fél szeresére emel kedtek. 3 A
gázárak növekedése jel entősen meghal adta a vi l l anyár nö-
vekedését. Ez az uniós tendencia azonban M agyarországon
201 3 és 2022 júl iusa között egyál tal án nem érvényesül t.

201 0 óta M agyarországon a l akossági gázár nem függött a
gáz piaci árától . El einte csak szimpl án befagyasztották az
árakat, majd 201 3-ban több l épcsőben 1 0-1 0 majd 6,5 szá-
zal ékkal csökkentették a l akossági gázárakat. A 201 3-as
4,22 €/M Wh l akossági föl dgázár az Unió második l egal a-
csonyabb ára, míg 2022 júl iusában a 2,64 €/M Wh budapes-
ti végfogyasztói ár - a l egol csóbb az Európai Unióban
(részben a forint gyengül ése miatt is). A M EKH ál tal számí-
tott kétkeresős magyar háztartás jövedel emarányos vi l l a-
mosenergia- és gázbeszerzésre fordított köl tsége
ugyanakkor 7%-ról 2,6%-ra csökkent ugyanezen az időtávon
(3. ábra)

Ahhoz, hogy ez a szisztéma fennmaradhasson, nagyon sok,
ráadásul M agyarországon kívül i tényező szerencsés együt-
tes fennál l ására vol t szükség. 201 4 és 2020 között a gl obál is
gázpiaci keresl eti és kínál ati viszonyok óriási túl kínál atot

NAGYKERESKEDELMI ENERGIAÁR KRÍZIS
EURÓPÁBAN

M agyarországon, akárcsak Európában a primer energiafo-
gyasztásban a gáz kb. 23%-os részesedéssel bír. A gázban
az importkitettségünk közel 80%, és ez szinte kizáról ag
orosz gázból ál l . Bár infrastrukturál isan jól összekötött há-
l ózattal , és nagymennyiségű tárol ói kapacitással rendel kezik
az ország, a jel enl egi hel yzetben két komol y probl émával is
szembe kel l nézni . Az egyik a korábban megszokottnak kö-
zel tízszeresére emel kedett föl dgázár1, mel ynek okairól már
korábban írtunk (REKK  Pol icy  brief  2021 /08), a másik az
orosz-ukrán háború, ami jel entős el l átási zavarokat okozhat
a következő tél en, ha a csapokat az oroszok tel jesen el zár-
ják. Erről szól a 2022/01 írásunk, míg egy további el emzé-
sünkben (REKK  Pol icy  Brief  2022/02) azt is körül jártuk,
hogy a megnövekedett LN G-behozatal , a további infra-
strukturál is beruházások és a vi l l amosenergia-termel ő
szektor tüzel őanyagvál tása tul ajdonképpen l ehetővé teszi
az orosz gáz kétharmadának kivál tását, ami a REPower EU
dokumentumban is megjel ent az EU stratégiai cél jaként. 2

A REKK gázpiaci model l ezési eredményei azt mutatták,
hogy keresl eti al kal mazkodás, azaz tényl eges gázmegtaka-
rítás nél kül még akkor is nagyon komol y árakkal szembe-
sül hetünk (1 50 €/M Wh), ha nem zárják el az oroszok a
csapot. A nyáron l átott csúcsárak (300 €/M Wh) tul ajdon-
képpen a l egpesszimistább -orosz gáz- megszakítási szce-
náriókat idézik, és tényl egesen annak a következményei ,
hogy az oroszok kül önböző okokra hivatkozva korábbi szál -
l ításaik mindössze 20%-át tel jesítették a nyár második fel é-
ben. (1 . ábra) Korábban nem vol t arra pél da, hogy az
európai nagykereskedel mi gázárak meghal adják az ázsiai
árakat. Ezt a jel enséget 2021 decemberében észl el tük el ő-
ször, a tendencia 2022 nyarára ál l andósul t: 2022-ben jel en-
tős prémiummal l ehetett az európai piacon kereskedni az
ázsiaival szemben.

1 . ÁBRA: REGIONÁLIS NAGYKERESKEDELMI FÖLDGÁZ ÁRAK ALAKULÁSA,

€/MWH (2021-2022 AUG)

Magyarázat: TTF:Title Transfer Faci l i ty, a hol land tőzsdei spot gázár, JKM: Japán-

Korea marker, az Ázsiára használt árindex, NBP: National Balancing Point, a UK

gázindex, HH: Henry Hub, az USA nagykereskedelemi tőzsdei ára Forrás: EIA, EEX,

Investing.com

1 A cikk írásának idején a hol land irányadó tőzsdei spot ár (TTF) 300 €/MWh

közelében jár, míg a covid előtti , békebel i árak 20-25 €/MWh közt mozogtak 2015-

19 közt.

2 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a

Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociál is Bizottságnak és a Régiók

Bizottságának. REPowerEU terv, {SWD(2022) 230 final}

2. ÁBRA: HÁLÓZATI TÉTELEKKEL NÖVELT, ADÓ NÉLKÜLI LAKOSSÁGI

ENERGIAÁRAK ALAKULÁSA AZ EU-BAN

Forrás: MEKH, HEPI 2022. jú l ius

3. ÁBRA: A LAKOSSÁGI FÖLDGÁZÁRAK ALAKULÁSA (CENT/KWH), (BAL) 2013.

AUGUSZTUS ÉS 2022. JÚNIUS (JOBB)

Forrás: MEKH, HEPI 2022. jú l ius

3 A végfogyasztói gázárnak csak egy részét adja a molekulaköltség, a

rendszerhasználat díja nem emelkedett akkora mértékben.

https://rekk.org/publikacio/121/hibaztathatjuk-e-oroszorszagot-a-magas-europai-gazarakert
https://rekk.org/publikacio/125/quick-and-dirty-evaluating-short-term-gas-demand-reduction-potential-in-europe
https://rekk.org/publikacio/123/russias-energy-weapon-examining-how-a-reduction-of-gas-exports-can-impact-european-prices
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LAKOSSÁGI REAKCIÓK A REZSISZABÁLYOK
VÁLTOZÁSÁRA

A védőhál ó el tűnése megl ehetős riadal mat okozott a l akos-
ság körében. A júl ius 1 3-i kormánybejel entés után jel entősen
megnövekedett az energiafogyasztással kapcsol atos interne-
tes keresések száma. A Googl e Trends segítségével kétfél e
módon vizsgál tuk meg ezt a jel enséget:

W Az energiamegtakarítással , energiafogyasztással és fű -
téssel kapcsol atos keresőkifejezések7 1 0 éves trendjei
al apján

W A 2022. júl ius 1 3-i kormánybejel entés utáni , energiafo-
gyasztáshoz köthető kiugróan magas keresőkifejezé-
sek aránya

A keresőkifejezések rel atív keresési gyakoriságát8 mutatja az
al ábbi ábra. Az energiafogyasztáshoz köthető keresőkifejezé-
sek maximuma a 2022. júl ius 1 7-i héten vol t (1 00%), a többi
héten jel l emző gyakoriság l áthatóan szezonál is vol t, és a re-
zsicsökkentés csökkentése el őtt nagyságrendi l eg al acsonyabb,
l egfel jebb a l egnagyobb keresés 50-60%-át érte el .

Amennyiben a napi l egjel l emzőbb 25 keresőkifejezésben meg -
figyel hető érdekl ődésnövekedést figyel jük, 9 l átható, hogy az
energiához köthető kifejezések1 0 iránti érdekl ődés a kormány-
bejel entést és a részl etszabál yok megjel enését követő napok-
ban ural ta a kereséseket.

okoztak, ami miatt az árak rövid időszakok kivétel ével ol yan
al acsonyak vol tak, hogy a nagykereskedel mi árakra rakódó
infrastruktúra díjak kifizetése mel l ett még a rezsicsökken-
tett áron is némi profittal l ehetett a l akossági szegmensben
szol gál tatni a gázt. A szabál yozó érezte, hogy a bőség évei
nem tartanak örökké, ezért igyekezett az al acsony árak ide-
jén a profitból „rezsikasszát” építeni , ami aztán a nagyke-
reskedel mi árak ki l övésével 2021 -ben pi l l anatok al att kiürül t,
és a l akossági gázszol gál tatáson kel etkező masszív veszte-
ség az immár ál l ami tul ajdonban (M VM ) l évő iparágat csőd-
be is vihette vol na. Ezért az ál l am 4 2021 decemberétől több
l épcsőben tőkeemel ést hajtott végre az M VM -ben. 2022 ta-
vaszán a l akossági rezsicsökkentés az ukrán háború miatt
még tovább emel kedő árak mel l ett végképp fenntarthatat-
l anná vál t. N yár közepén el érkezett az a pi l l anat, amikor a
pol itika bel átta, hogy l épni kel l .

A bejel entés indokl ásaként el hangzott, hogy 2021 -ben 296
M rd Ft-ba kerül t a központi köl tségvetésnek a l akossági és
piaci árak kül önbözetének fedezése.

H a a mostani árak maradnának (2021 júl iusi 1 70 €/M Wh kö-
rül ), az 2051 M rd Ft-jába kerül ne köl tségvetésnek a követ-
kező évben. 5

A hirtel en és nagyon rövid határidővel bevezetett módosí-
tás l ényege,6 hogy a l akossági átl agfogyasztás erejéig (ezt
föl dgázban 1 729 köbméter/évben határozták meg) a rezsi-
csökkentett ár marad érvényben, míg az azon fel ül i részt ún.
„piaci áron” kel l megfizetni , ami 7-9 szeres növekedést is
jel enthet. A „piaci ár” szintén a szabál yozás ál tal meghatá-
rozott ár, de a tényl eges nagykereskedel mi árakhoz már jó-
val közel ebb van, mint a korábbi rezsicsökkentett föl dgázár.

Az új szabál yozás egyik l egfőbb el őnye, hogy azonnal , és jól
érthető módon el juttatja a fogyasztóknak azt az üzenetet,
hogy spórol janak a föl dgázzal . Amennyiben ugyanis sikerül
a megadott szint al att maradniuk, akkor nem drágul a fo-
gyasztásuk.

A spórol ás mel l ett az új árszabál yozás ösztönzi az energia-
hatékonysági és a megújul ó beruházásokat is, hiszen a ma-
gasabb árak mel l ett ezek jóval hamarabb megtérül nek.

A szabál yozásnak ugyanakkor nagy hiányossága, hogy nem
tartal maz semmifél e szociál is el emet, és nem társul mel l é
ál l ami l ag finanszírozott program. M ásik hátránya, hogy -
amint azt a későbbiekben l átni fogjuk - csak a fogyasztók
egy jól azonosítható körére gyakorol közvetl en hatást.

4. ÁBRA: AZ ENERGIAFOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATOS KERESŐKIFEJEZÉSEK

RELATÍV GYAKORISÁGA (2017. AUGUSZTUS-2022. AUGUSZTUS)

4 Portfol io:   208  mi l l iárd   forintos  tőkeemelés  az  MVM-nél ;

MVM   tájékoztatás:   208  mi l l iárd   forint  összegű   tőkeemelés  az  MVM   Zrt.-nél

5 Orbán   Viktor  Tusnádfürdői   beszéd   2022  51 :00-52:00

6 A  rezsicsökkentés  bejelentése  2022  jú l ius  15-én   történt  és  2022  augusztus

elsejétől   már  hatályos  i s.

7 Tűzifa, Napelem, Napkol lektor, Energiahatékonyság, Szigetelés, Hőszigetelés, Brikett,

Szén, Olajkályha, Vi l lanyradiátor, Rezsi , Vi l lanyszámla, gázszámla, Spórolni , Megtaka-

rítani , Kazán, Cserépkályha, Légkondicionáló, Földgáz, Konvektor, Radiátor, Padlófű-

tés, Fűtés, Termosztát, Átlagfogyasztás, Pel let, Rezsicsökkentés

8 A relatív keresési gyakoriság az a mutató, ami a vizsgál t időszakon a legmagasabb

értéket akkor veszi fel , amikor a legtöbb keresés történt, a többi napon pedig a legna-

gyobb kereséshez viszonyítja az értéket.

9 Google Trends top 20 növekvő keresés: * Rising - Queries with the biggest increase

in search frequency since the last time period. Results marked "Breakout" had a tre-

mendous increase, probably because these queries are new and had few prior searches.

10 Az időszakban a következő kifejezéseket soroltuk ebbe a kategóriába: áram piaci

ára, energia veszélyhelyzet, energia vészhelyzet, eon, eon diktálás, eon onl ine, eon

ügyfélszolgálat, gáz ára, gáz diktálás, gáz piaci ára, gáz vi lágpiaci ára, gázóra diktálás,

h tari fa, h tari fa igénylése, hőszivattyú, kormányinfó, magyar közlöny, magyar közlöny

rezsicsökkentés, mvm, mvm áram, mvm áram diktálás, mvm diktálás, mvm gáz, mvm

kalkulátor, mvm next, mvm next áram, mvm next gáz, mvm ügyfélszolgálat, napelem

kalkulátor, napelem pályázat, rezsi , rezsi kalkulátor, rezsicsökkentés, rezsicsökkentés

rendelet, rezsicsökkentés táblázat, rezsicsökkentés változás, vegyestüzelésű kazán, vi l -

lanyóra diktálás

Forrás: Google trends

https://www.portfolio.hu/uzlet/20211231/208-milliard-forintos-tokeemeles-az-mvm-nel-518936
https://mvm.hu/-/media/MVMHu/Documents/Befektetoknek/Kozzetetelek/MVM-Kozzetetel-Tokeemeles.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qwDgIYXR2v4
https://kormany.hu/hirek/a-rezsicsokkentes-tovabbra-is-vedi-a-magyar-csaladokat-elkeszult-a-rezsicsokkentes-uj-szabalyozasa
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Természetesen a Googl e keresések nem reprezentatívak a
magyar l akosságra, mivel nem minden háztartás rendel ke-
zik internet-hozzáféréssel , i l l etve nem minden internethasz-
nál ó használ ja a Googl e keresőjét. 2020-ban a 1 7-64 éves
l akosság 85%-a vol t internethasznál ó,1 1 és az internethasz-
nál ók 97%-a használ ta a Googl e keresőmotorját.1 2

Az al ternatív fűtési rendszerek, tüzel őanyagok és hőszige-
tel és iránti keresl etnövekedést a sajtó is megírta:

W M ivel a hőszivattyúkra érvényes H tarifát a rezsicsök-
kentés csökkentése nem érinti , a hőszivattyúk iránti ke-
resl et a M agyarországon piacvezető Daikin közl ése
szerint hatszorosára nőtt. Emel l ett a fűtésre képes kl í-
mák iránti keresl et is számottevően bővül t.1 3

W A tűzifa iránti keresl et és a tűzifa ára is gyors növeke-
désnek indul t.1 4

W A kandal l ók, kál yhák és szi l árd tüzel ésű kazánok érté-
kesítésében tízszeresére bővül t a keresl et, a kereske-
dők készl etei sok esetben kifogytak.1 5

W Rohamosan nőtt a napel emek iránti keresl et, egyes ér-
tékesítő cégek szerint tízszeresére.1 6

W A hőszigetel és és a szigetel őanyagok (pl . kőzetgyapot)
iránti keresl et is l áthatóan – de al ternatív tüzel őanya-
gokhoz és fűtési módokhoz képest kisebb mértékben
– fel futott.1 7

Kétségtel en, hogy a rezsiszabál yok vál tozása közvetl enül
ráirányította az egyén figyel mét a gázmegtakarítás fontos-
ságára, és tudatos fogyasztói magatartásra sarkal l . M inden
háztartás al apvető érdeke a mért fogyasztási adatok rend-
szeres nyomon követése, és a l ehetőségeihez mérten l egké-
zenfekvőbb al kal mazkodási stratégia kial akítása.

A LAKÓÉPÜLETEKBEN REJLŐ MEGTAKARÍTÁSI
POTENCIÁL
Az ország tel jes föl dgázigénye 2021 -ben 1 1 ,2 mi l l iárd m 3/év,
ebből a l akásál l omány összes közvetl en föl dgázigénye 3,9
mil l iárd m 3/év vol t.

A rezsicsökkentés részl eges kivezetése hatására a l akosság
al ternatív fűtési módokat és energiamegtakarítási megol -
dásokat keres. Ez két fontos kérdést vet fel :

W M i l yen eszközökkel és mel y háztartások képesek rövid
távon csökkenteni a föl dgázfogyasztást, kiket ösztönöz
a rezsicsökkentés csökkentése?

W Összességében mekkora föl dgázfogyasztás-megtaka-
rítást jel ent ez a l akóépül etekben?

Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megvál aszol juk, pontos
képet kel l kapnunk a hazai l akásál l ományról . Egy korábbi
kutatásunkban 1 8 az épül etál l ományt 23 épül ettípusba sorol -
tuk kor, méret (csal ádi ház, kis és nagy társasház) és építési
technol ógia (vál yog, tégl a, panel ) szerint. A 2029 l akóépü-
l et reprezentatív fel mérésén al apul ó tipol ógia 1 9 és adatbázis
al kal mas arra, hogy model l ezzük a l akások energiafel hasz-
nál ását és el emezzük a kül önböző energiamegtakarítási in-
tézkedések hatását.

A föl dgázfűtés minden l akóépül et-típusban a meghatározó
el sődl eges fűtési mód. A szabál yozásban meghatározott
egységes 1 44 m 3/hó (1 729 m 3/év) el térően hat az egyes
épül ettípusokban. Az 1 989 el őtt épített csal ádi házak l énye-
gesen nagyobb mértékben l ógnak ki a határértékből , mint a
később épül t, energiahatékonyabb csal ádi házak. Geomet-
riai okok miatt (kisebb a faj l agos hűl ő fel ül et) a szabál yozás
a társasházakat szintén kevésbé érinti . Ebből adódóan a re-
zsicsökkentett mennyiségből ki l ógó 1 989 el őtt épített csa-
l ádi házak a l eginkább érdekel tek a fogyasztáscsökkentés-
ben, energiahatékonysági beruházásokban.

4. ÁBRA: AZ ENERGIAFOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATOS KERESŐKIFEJEZÉSEK

RELATÍV GYAKORISÁGA (2017. AUGUSZTUS-2022. AUGUSZTUS)

Forrás: Google trends

1 1 KSH   12.1 .3.4.   I nternethasználók  aránya   [a   16–74  éves  népesség   százalékában]

12 Search   Engine  Market  Share  Hungary

13 Daikin   Sajtóközlemény

14 Magyar  Nemzet, Index, Hel lovidék

15 Pénzcentrum; Borsonl ine; Haszon, Startlap, Index

16 Portfol io, Telex, Kamaraonl ine, Napi , Borsonl ine

17 Pénzcentrum, Építőanyag.hu

18 KEOP-7.9.0/12-2013-0019/2020, Költségvetési szervek kezelésében ál ló épületek

energiahatékonysági felú j ítását szolgáló 2014-2020. évi fej lesztési program és

akcióterv kidolgozása és a lakossági épület energiahatékonysági potenciál

felmérése, Budapest, 2015.

19 Lásd Függelék

https://www.ksh.hu/stadat_files/ikt/hu/ikt0029.html
https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/hungary
https://www.daikin.hu/hu_hu/pr-es-sajto/2022/hoszivattyus_megoldasok_futeskorszerusitesre.html
https://index.hu/belfold/2022/07/17/energia-veszelyhelyzet-tuzifa-vasarlas-kereslet-megugrott-rezsicsokkentes/
https://www.hellovidek.hu/gazdasag/2022/07/20/rezsiemeles-elindult-a-roham-a-tuzifaert-horror-aron-lesz-telire-minosegi-tuzelo
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/07/sorban-allnak-a-vevok-a-tuzifaert
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/20220715/nem-eleg-a-rezsinoveles-nincs-eleg-kandallo-kalyha-a-magyar-uzletekben-1127014
https://www.borsonline.hu/aktualis/2022/07/rezsicsokkentes-tizszeresere-emelkedett-a-napelemek-iranti-kereslet
https://haszon.hu/megorizni/piacok/rezsi
https://www.startlap.hu/vasarlas/kereslet-bojler-kalyha/
https://index.hu/gazdasag/2022/07/15/energia-veszelyhelyzet-rezsi-novekedes-rezsicsokkentes-kalyha/
https://www.portfolio.hu/uzlet/20220722/rohamot-inditott-a-lakossag-a-napelemekert-a-rezsibejelentes-utan-557457
https://telex.hu/gazdasag/2022/07/22/napelem-rezsicsokkentes-rezsi-szamla
https://kamaraonline.hu/lenduletet-kapott-a-napelemes-rendszerek-iranti-kereslet/
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/rezsicsokkentes-napelem-csaladi-haz-megterules.756851.html
https://www.borsonline.hu/aktualis/2022/07/rezsicsokkentes-tizszeresere-emelkedett-a-napelemek-iranti-kereslet
https://www.penzcentrum.hu/otthon/20220809/szazezreket-bukhat-aki-igy-uszna-meg-a-rezsiemelest-legyel-resen-siman-lehuzhatnak-1127784
https://epitoanyag.hu/blog/szigeteles/megugrott-a-kereslet-a-szigeteloanyagok-irant-a-rezsiarak-miatt
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A REZSISZABÁLYOK VÁLTOZÁSA ÁLTAL
ÉRINTETT LAKÓÉPÜLET-ÁLLOMÁNY

Kiszámítottuk, hogy az egyes épül ettípusok esetén az átl a-
gos paramétereket fel tétel ezve mekkora havi gázfogyasztás
várható. A 6. ábra al apján megál l apítható, hogy a szabál yo-
zásvál tozással l eginkább sújtott épül etek a rendszervál tás
el őtt épül t csal ádi házak (1 -8. típusok). Ezen kategóriák
esetében az éves gázfel használ ásnak csak 41 -56%-át tudja
fedezni az átl agosan havi 1 44 m 3-t jel entő rezsicsökkentett
mennyiség, az azon fel ül i , az ábrán narancssárgával jel öl t
rész pedig a piaci árazású kategóriába esik. A modern, új
csal ádi házak l akói (1 1 -1 2. kategória) kényel mesen bel efér-
nek az ál l ami l ag támogatott mennyiségbe, mint ahogy a
már fel újított épül etek is.

A 7. ábra azt mutatja, hogy a model l ezett föl dgázmennyi-
ség mekkora havi köl tséget jel ent az egyes épül ettípusok-
ban. A rezsicsökkentett és a piaci áron számított gázköl tség
jel entős kül önbsége miatt a szabál yozás aránytal anul nagy
terhet ró az el ső 8 kategóriában él ő l akásokban él őkre, ese-
tükben a rezsiköl tség 7-1 0-szeres a többi épül ettípushoz
képest, ahol az átl ag l akó gyakorl ati l ag nem szembesül ár-
növekedéssel , így anyagi l ag nincs is takarékosságra ösztö-
nözve.

A 8. ábra al apján az is megál l apítható, hogy a rendszervál -
tás el őtt épül t csal ádi házak teszik ki a gázzal fűtött l akás-
ál l omány 52%-át, és ezekben fogyasztják el a
l akóépül et-ál l omány ál tal használ t tel jes országos éves gáz-
mennyiség kb. 67%-át. H a az 1 -8. kategóriájú épül etek gáz-

fogyasztása l ecsökkenne a kedvezményes rezsi mennyiségi
határáig, akkor ez 31 %-os gázmegtakarítást jel entene. 20 Fi-
gyel embe vettük azt is, hogy ezen épül etkategóriákban ta-
l ál juk a nem gázzal fűtő fel használ ók többségét.

A GÁZFÜGGŐSÉG CSÖKKENTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI

A következő fejezetben áttekintjük, hogy mil yen l ehetőségek
ál l nak rendel kezésre a gázfogyasztás csökkentésére, ezek
mennyire jel entenek tartós csökkenést, mi l yen korl átokat kel l
figyel embe venni (sorrendiség kérdése, a kivitel ezés időtarta-
ma, szakképzett munkaerő hiánya, stb.) a megval ósításukkor.
Ezután megbecsül jük, hogy az egyes intézkedések mekkora
fogyasztáscsökkenési potenciál l al bírnak rövid és hosszabb
távon.

A háztartások számára több l ehetőség is rendel kezésre ál l a
fogyasztás csökkentésére:

W Fogyasztói visel kedési vál tozások

W Az energiaigények tartós és biztos csökkentése
(pl . hőszigetel éssel )

W A gázfűtés kivál tása al ternatív fűtési módokkal

A l akosál l omány föl dgázfüggőségének tartós csökkentése ér-
dekében azok az intézkedések cél szerűek, mel yek az energia-
igény tartós és biztos csökkentését eredményezik úgy, hogy
az intézkedés él ettartama al att megtérül a beruházás. El ső
körben a gyorsan, köl tségmentesen, esetl eg minimál is köl t-
séggel végrehajtható intézkedések ajánl ottak. Ezeket mutatja
be az 1 . tábl ázat.

Beruházás nél kül , azonnal i eredménnyel járnak az ol yan fo-
gyasztói magatartás-vál tozások, mint pél dául a hel yiséghő-
mérsékl et, i l l etve a kifűtött al apterül et csökkentése. Ez
természetesen a komfortszint vál tozásával jár, de 2-3 fokos
hőmérsékl et csökkentés ál tal ában még nem jel ent egészség-
ügyi kockázatot, viszont több szel l őztetés szükséges a pe-
nészkockázat növekedése miatt. Az intézkedés

6. ÁBRA: MODELLEZETT ÁTLAGOS FÖLDGÁZFELHASZNÁLÁS LAKÓÉPÜLET-

TÍPUSONKÉNT [M3/HÓ]

Megjegyzés: földgázalapú helyiségfűtést, melegvízel látást és főzést fel tételezve

(2021-22-es fűtési idény átlaghőmérsékletére vonatkoztatva)

7. ÁBRA: VÁRHATÓ FÖLDGÁZKÖLTSÉG LAKÓÉPÜLET-TÍPUSONKÉNT [FT/HÓ]

Megjegyzés: földgáz alapú helyiségfűtést, melegvízel látást és főzést fel tételezve

(alapdíj nélkül)

8. ÁBRA: ORSZÁGOS LAKÁSSZÁM (DARAB LAKÁS), VALAMINT A FŰTÉSI CÉLÚ

ELSŐDLEGES ENERGIAHORDOZÓK MEGOSZLÁSA ÉPÜLETTÍPUSONKÉNT (2015)

20 Ez azzal a fel tételezéssel érvényes, hogy az összes épületet lakottnak és

egységesen 20 oC-ra kifűtöttnek tekintünk. Ez persze felü lbecslés, hiszen a

lakóépületek mintegy 10,9 %-a nem lakott, és sok közülük nincs tel jesen kifűtve,

gondol junk csak a több generáció számára épített családi házakra, ahol valamelyik

generáció már elköltözött.
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hatásosságának korl átja a megfel el ő motiváció: az effektív
energiaárak hiányában a l akókat semmi nem ösztönzi az ener-
giamegtakarításra.

Lakás- vagy épül etközponti fűtés esetén el sődl eges a hel yi-
ségenként szabál yozható és l egal ább l akásonként progra-
mozható fűtés kial akítása, enél kül a fontosabb taka-
rékossági intézkedések (az épül et részl eges fűtése,
szakaszos fűtés, időprogram szerinti fűtés) nem val ósítha-
tóak meg.

Jel entős megtakarítás érhető el a csal ádi házak padl ásfö-
dém-szigetel ésével . Al acsony köl tségű és gyors beruházás,
amit akár a tul ajdonosok is el végezhetnek. N em szükséges
hozzá képzett munkaerő, és további engedél yeztetés sem.

Kis beruházási igénnyel jár a vi l ágításkorszerűsítés, ami
megtakarítást hoz a vi l l amosenergia-fel használ ásban, de a
gázfogyasztást közvetl enül nem érinti .

A rövid távon kivitel ezhető intézkedések mel l ett fontos kitér-
ni a hosszabb távú megol dásokra is. A fosszi l is energiahasz-
nál at, így a gázfel használ ás számottevő csökkentésére az
épül etek hőszigetel ése a l egfontosabb intézkedés. Az így el -
érhető meghatározó jel entőségű megtakarítási potenciál nem
vál tható ki más intézkedésekkel . M agyarországon a hőszige-
tel t csal ádi házak aránya 25%, ami uniós összehasonl ításban
jel entősen el marad a hasonl ó kl imatikus adottságú országo-
kétól , bel eértve Ausztriát (80%), Lengyel országot (59%) vagy
akár Szl ovákiát (35%) is. 21 Ez az el múl t évtizedben jórészt a
pénzügyi motiváció tel jes hiányával magyarázható, a magyar
végfogyasztói árszabál yozás eredményeképpen (rezsicsök-
kentés), val amint azzal , hogy a kormányzat minimál is figyel -
met fordított a l akossági energiahatékonysági programokra.
M ás országokban, ahol már l ezaj l ott átfogó hőszigetel ési
program, ott indokol t és szakszerű l épés vol t a hangsúl y át-
tol ása a további intézkedésekre, a megújul ó energiák al kal -
mazására, intel l igens technol ógiákra, el ektrifikációra. Ez a
hazai épül etál l omány esetén még sajnos nem a következő l o-
gikus l épés, el őbb hőszigetel ni kel l .

A 2. tábl ázat ezeket az el sődl eges energiahatékonysági in-
tézkedéseket mutatja be. Sajnos az el múl t időszakban
megnövekedett keresl et miatt ezen intézkedések esetén
számol ni kel l a kivitel ezés el húzódásának kockázatával a
munkaerő- és a termékhiány miatt.

A homl okzati hőszigetel és biztosan, tartósan és jel entős
mértékben csökkenti az épül etek energiaigényét. A rezsi-
csökkentés átal akítása miatt számottevően megnövekedett
a hőszigetel és iránti keresl et, ez rövid távon megjel ent az
al apanyagok és szol gál tatások árában is. A szigetel ést
megnehezíti , hogy a tél i hónapokban ezek a munkák nem
végezhetők el .

A nyíl ászárók cseréje a homl okzati hőszigetel ésnél kisebb
mértékben csökkenti az épül etek energiaigényét, faj l agos
beruházási köl tsége viszonyl ag magas. Sokszor azonban
egyéb szempontok miatt is el végzik, pél dául a jobb zajkizá-
rás, szel l őzés vagy az el őző abl akok el avul ása miatt.

A hővisszanyerő gépi szel l őzés, i l l etve az épül etek okosítása
ál tal ában csak a hőszigetel ést vagy nyíl ászáró-cserét köve-
tően merül fel , ezek hatása nehezen becsül hető, de min-
denképpen kis vagy közepes energiaigény-megtakarítást
jel ent. Ezeket a beruházásokat el sősorban más szempontok
miatt hozza meg a tul ajdonos, nem energiamegtakarítási
cél ból .

A következő, energiatermel ő ol dal i intézkedések szintén
csökkenthetik a föl dgáz fel használ ását, bizonyos konkrét
épül etek esetén akár jel entős mértékben. A hőtermel ő be-
rendezés cseréje (nem gázkazánra) végső soron az épül et
tel jes l evál ását is jel entheti a gázhál ózatról , de jel entheti
párhuzamos rendszerek üzemel tetését is (el l átásbiztonsági
vagy egyéb szempont miatt). Val amennyi fel sorol t esetben
számol ni kel l a kivitel ezés el húzódásával a munkaerő- és a
termékhiány miatt.

1 . TÁBLÁZAT: FOGYASZTÓI VISELKEDÉSVÁLTOZÁSOK, ÉS RÖVID TÁVON

KIVITELEZHETŐ KIS KÖLTSÉGŰ INTÉZKEDÉSEK

2. TÁBLÁZAT: ENERGIAIGÉNY CSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSEK – NAGYOBB

BERUHÁZÁSOK

21 Pénzcentrum:   Súlyos  látlelet  a   magyar  családi   házakról :   több  mi l l ióan   fűtik  az

utcát,   az  ingatlan   i s  kevesebbet  ér

https://www.penzcentrum.hu/otthon/20210930/sulyos-latlelet-a-magyar-csaladi-hazakrol-tobb-millioan-futik-az-utcat-az-ingatlan-is-kevesebbet-er-1118183
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HATÉKONY ÉPÜLETHASZNÁLAT

Az Európai Bizottság 2022 júl iusában azzal a kezdeménye-
zéssel fordul t a tagál l amokhoz, hogy azok vál l al janak 1 5%-
os önkéntes fogyasztáskorl átozást a 2023 márciusáig 22 tar-
tó következő fűtési szezonra. A tagál l amok maguk
dönthetnek arról , hogy ezt mil yen módon érik el , de a ja-
vasl atok között szerepel a középül etek al acsonyabb hőfokra
fűtése, a gázkivál tás a vi l l amosenergia termel ésben l ehető-
l eg megújul ó energiaforrással , az ipar számára megszakít-
ható szerződések rendszerének kial akítása, gázmeg-
takarítási aukciók meghirdetése. 23 Ez a cél érték az el múl t 5
év hazai föl dgázfogyasztási adatai al apján megközel ítől eg
évi 1 ,3 mi l l iárd m 3.

M agyarország esetében eddig a rezsiszabál yok módosítá-
sán túl a kormányzati épül etek fűtési maximumának meg-
határozása (1 8 Cel sius fok) jel ent meg intézkedésként, nem
l áttunk ol yan kormányzati kezdeményezést, ami az épül et-
szektoron kívül is (pél dául az iparban vagy a vi l l amosener-
gia-szektor föl dgáz fogyasztásában) kezdeményezte vagy
támogatta vol na a gázmegtakarítást. Éppen ezért fel téte-
l ezhető, hogy az épül etszektor, ezen bel ül is a l akóépül etek
megtakarítására kül önösen nagy várakozással tekintenek a
döntéshozók.

M agyarországon a tudatosabb, takarékosabb üzemel tetés-
sel viszonyl ag fájdal ommentesen csökkenthető 1 0-20%-kal
a l akóépül etek gázfel használ ása. További számottevő csök-
kentés is l ehetséges, de csak jel entős komfortroml ás árán.

M odel l ezési eredményeink szerint a bel ső hőmérsékl et csök-
kentésével fokonként 5-9% fűtési energiamegtakarítás érhe-
tő el (l d. 9. ábra és mel l ékl et 1 2. és 1 5. ábra). A pontos érték
függ a ki indul ási hőmérsékl ettől , az épül et kial akításától és
funkciójától , a bel ső l éghőmérsékl ettől , i l l etve az időjárástól .
Az értékek fokonként értendőek, tehát pl . önmagában egy 2-
3 fokos csökkentés akár 1 4-20%-os megtakarítást is eredmé-
nyezhet.

Reprezentatív fel mérések szerint épül eteink jel entős része
fel esl egesen túl fűtött, ezért 1 -3 oC csökkentés sok esetben
nem jel ent egészségügyi kockázatot az öl tözet megfel el ő
megvál asztása mel l ett. Az EN ABLE projekt keretében vég-
zett kérdőíves fel mérés al apján viszont az is l átható (1 0. áb-
ra), hogy arányaiban a csal ádi házaknál is túl fűtöttebbek
azok az épül etek, amel yek l akóit jel enl eg nem érint a rezsi-
csökkentés vál tozása, ezért nem kapnak árjel zést és ösz-

tönzést a fogyasztásuk csökkentésére.

A fűtés tel jes mel l őzése a fűtési szezonon kívül (az ország
nagy részén ápri l is 1 5. - október 1 5. közötti időszakban) 1 0%
megtakarítást is jel enthet (1 3. ábra). Jel entős pazarl ást okoz,
hogy nem reprezentatív méréseink szerint a fűtési idény el e-
jén és végén működő fűtés mel l ett sokkal többet szel l őztet-
nek, mint tél en. H a a fűtési szezonon kívül nem fűtenek az
emberek, akkor a szel l őztetési szokásaikkal is jobban figye-
l embe veszik majd az időjárási körül ményeket. További l ehe-
tőség a mel egvíz hőmérsékl etének csökkentése.

M odel l ezési eredményeink azt mutatják, hogy szakaszos (cél -
szerűen időprogram szerinti) fűtés al kal mazásával a l akóépü -
l etekben néhány százal ékos megtakarítás érhető el éjszakai
vagy hétköznapi takarékos üzemmel (1 4. ábra) N em l akó funk-
ció esetén az üzemszüneti időszakokban (éj jel és hétvégén)
al kal mazott takarékos üzemmel jóval nagyobb (1 0-30%-os)
megtakarítás is real izál ható. Ehhez cél szerű programozható
termosztátot beépíteni és rendszeresen el l enőrizni annak be-
ál l ítását és azt, hogy tényl egesen működik-e. Téves és szak-
szerűtl en az az ál l ítás, hogy a szakaszos fűtéssel érdemi

9. ÁBRA: 1 FOKOS HŐMÉRSÉKLET CSÖKKENTÉSSEL ELÉRHETŐ NETTÓ FŰTÉSI

HŐIGÉNY-MEGTAKARÍTÁS

Megj : (4. épülettípus, viszonyítási alap: vízszintes tengelyen szereplő hőmérséklet;

folyamatos fűtés; fűtés csak okt. 15. és ápr. 15. között; HH20C_181nap=2926 hK)

10. ÁBRA: A JELLEMZŐ BELSŐ LÉGHŐMÉRSÉKLET ALAKULÁSA A FŰTÉSI

IDÉNYBEN A LAKÓK SAJÁT VÉLEMÉNYE ALAPJÁN

Forrás: Enable  projekt

3. TÁBLÁZAT: ENERGIATERMELŐ OLDALI INTÉZKEDÉSEK, MELYEK NAGYOBB

TERVEZÉST ÉS BERUHÁZÁST IGÉNYELNEK

22 EC  (July  2022)   Save  Gas  for  a   Safe  Winter:   Commission   proposes  gas  demand

reduction   plan   to  prepare  EU   for  supply  cuts

23 EC  (July  2022)   A  European   Gas  Demand   Reduction   Plan

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_4611
 http://www.enable-eu.com/wp-content/uploads/2018/02/ENABLE.EU-D4.1.pdf
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megtakarítás nem érhető el a magasabb fel fűtési energiaigény
miatt.

A fűtött al apterül et csökkentésével a fűtési igény közel a ki-
kapcsol t al apterül et arányában csökken 24 (1 6. ábra). N incs
arról adatunk, hogy az ál tal unk vizsgál t 1 990 el őtt épül t
csal ádi házakban az al apterül etnek jel enl eg mekkora részét
fűtik. Fel tétel ezhető, hogy amennyire l ehetséges, a minimá-
l isra fogják csökkenteni az emberek a fűtött al apterül etet,
amennyiben a házat kevés ember l akja.

FELÚJÍTÁSSAL ELÉRHETŐ ENERGIA
MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK ÉRTÉKELÉSE

Az el érhető megtakarítás épül etenként vál tozó, ezt mutatja
a 1 1 . ábra. H oml okzati hőszigetel éssel csal ádi házakban töb-
bet, nagyobb épül etekben val amivel kevesebbet l ehet
megtakarítani , ezért társasházaknál nagyobb jel entősége
l ehet a hőel l átó rendszer korszerűsítésének vagy a hő-
visszanyerős szel l őzésnek. Az újabb épül etek esetén (1 1 . áb-
ra, 9-1 2. épül ettípusok) szintén kisebb a megtakarítási

potenciál . M inél al acsonyabb egy épül et annál nagyobb a
szerepe a tető- vagy padl ásfödém szigetel ésének.

Az Építési Vál l al kozók Országos Szakszövetségének nyári
(ÉVOSZ) számításai szerint25 egy hetvenes években töme-
gesen épített, túl nyomórészt a mai napig szigetel etl en koc-
kaháznak, az úgynevezett Kádár-kockának a hőszigetel ése
kb. 5 mil l ió forintból megol dható. A tanul mány szerint eh-
hez hazai al apanyagok rendel kezésre is ál l nak, és a munka-
erő is el ég körül bel ül 25,000 i l yen ház szigetel ésére még
akár az idén – hogy tényl egesen mekkora vol umen val ósul t
ebből meg, az még nem tudható. Ez a beruházás a fel újított

Kádár-kockák energiafel használ ását becsl ésük szerint fel é-
vel csökkentené, azaz a rezsiköl tségek a támogatott rész-
ben maradhatnának. A 25,000 darab ház a l akásál l omány
mindössze a 0,5%-a, az el érhető megtakarítás pedig mind-
össze 0,3%-a a l akásál l omány tel jes közvetl en gázfel hasz-
nál ásának. El ső l épésnek tehát jó az irány, de már rövid
távon is sokkal nagyobb fel újítási vol umenre l enne szükség.

M egvizsgál tuk a szóba jöhető fontosabb korszerűsítési op-
ciók beruházási köl tségét, az el érhető megtakarításokat,
val amint a megtérül ési időket (4. tábl ázat). A tábl ázat al ap-
ján l átható, hogy a rezsihatárt jel entősen túl l épő épül etek
esetén a megtérül ési idő egy nagyságrenddel rövidebb,
mint a többi épül etnél . Ez al apján a javasol ható fókusz
könnyen és egyértel műen azonosítható (1 990 el őtti csal ádi
házak hőszigetel ése és a fűtésszabál yozás javítása). Bár a
beruházási köl tségeket a l egfrissebb el érhető köl tségadat-
bázisra építve határoztuk meg, azóta az árak tovább nőttek.
Ez azonban a l ényegen nem vál toztat: még kétszeres beru-
házási köl tségek mel l ett is rövidek l ennének a megtérül ési
idők.

M eghatároztuk, hogy kül önböző korszerűsítési csomagokat
az 1 -8. épül ettípusokra al kal mazva mil yen fel újítási vol ume-
nek szükségesek 1 00 mil l ió m 3/év föl dgázfogyasztás meg-
takarítás el éréséhez (5. tábl ázat). Pél dául , ekkora
megtakarítást egy, 41 4 ezer csal ádi ház fűtési rendszerének
szabál yozhatóvá tétel ét cél zó beruházási programmal l e-
hetne el érni , ami a tel jes l akásál l omány 9,5%-a. Ennek épü-
l etenkénti köl tsége 290 eFt, a program tel jes beruházási
köl tsége 1 1 9 mil l iárd forint l enne. M ivel az intézkedés várha-
tó él ettartama kb. 20 év, az egy működési évre jutó beru-
házási köl tség ennek huszada, azaz 5,96 mil l iárd Ft. A
beruházási program 1 m 3 gázmegtakarításra jutó köl tsége
1 1 92 Ft/m 3, a 20 éves él ettartam al att összesen megtakarí-
tott föl dgáz egységére jutó beruházási köl tség pedig ennek
huszada 60 Ft/ m 3.

Látható, hogy a l eghatékonyabb csomagok (utol só oszl op
al apján) a hőszigetel és és a szabál yozható fűtés kial akítása.
Ezek nagy el őnye az, hogy gyorsan (néhány nap al att) kivi-
tel ezhetők, a munkaerőigényük sem jel entős, engedél yez-
tetés sem merül fel .

M eghatároztuk a fontosabb intézkedésekre (bel eértve a fo-
gyasztói magatartást érintő intézkedéseket is) a tel jes
megtakarítási potenciál t a gázfűtéses 1 -8. épül ettípusokra.

11 . ÁBRA: A LEGGYAKORIBB INTÉZKEDÉSEKKEL ELÉRHETŐ ENERGIAMEG-

TAKARÍTÁS AZ EGYES CSALÁDI HÁZTÍPUSOKRA

4. TÁBLÁZAT: KÜLÖNBÖZŐ BERUHÁZÁSOK EGYSZERŰ MEGTÉRÜLÉSI IDEJE

ÉPÜLETTÍPUSONKÉNT (ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGBECSLÉSI SEGÉDLET, 2022)

5. TÁBLÁZAT: 100 MILLIÓ M3/ÉV FÖLDGÁZ-MEGTAKARÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

ÉPÜLETKORSZERŰSÍTÉSI VOLUMEN ÉS INDIKÁTOROK AZ 1990 ELŐTT ÉPÜLT

CSALÁDI HÁZAKRA, KÜLÖNBÖZŐ KORSZERŰSÍTÉSI CSOMAGALTERNATÍVÁKRA

24 Ennek mértéke számottevően kisebb, ha a kikapcsolt helyiség „körbefűtött”,

i l letve ha az épület jó hőszigetelésű. Akkor hatékony a megtakarítás ha a fűtött és a

nem fűtött helyiségek hermetikusan el vannak zárva egymástól .

25 Vi lággazdaság:   Megfeleznék  a   Kádár-kockák  energiafogyasztását

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2022/07/megfelezheto-a-rezsi-kidolgoztak-a-kadar-kockak-forradalmat
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Az eredményt a 6. tábl ázat fogl al ja össze. Az azonnal vég-
rehajtható, beruházást al ig igényl ő (B-D) intézkedések mi-
nimál is komfortcsökkenés mel l ett végrehajthatók, csak a
szabál yozható fűtés kial akítása szükséges. Ezál tal megtaka-
rítható a tel jes országos föl dgázfel használ ás 6,6%-a. A fű-
tött al apterül et csökkentésével ez tovább növel hető kb.
9%-ra (mi a pél da kedvéért 20%-os csökkentéssel számol -
tunk), de az már jel entős komfort roml ással jár együtt.

Rövid távon sajnos nem megval ósítható, de középtávon
kompl ex fel újítással és számottevő komfortroml ással nem

járó hatékony használ attal 1 7,1 %-ra nő a megtakarítási po-
tenciál .

H osszú távon el vi l eg a tel jes l akossági föl dgázhasznál at (3,9
mrd m 3/év, a tel jes magyar föl dgázfogyasztás 34,5%-a) ki-
vál tható, pél dául hőszivattyúval és az intézkedések kiter-
jesztésével a többi épül ettípusra.

A hőszivattyúk és a direkt el ektromos fűtések (pl . el ektro-
mos fűtőpanel , el ektromos padl ófűtés, el ektromos kazán)
ál tal el vi l eg tel jes gázmegtakarítás érhető el egy épül etben
(csak a főzést nem vál tja ki), viszont közben a vi l l amos-
energia-igények nagymértékben nőnek. A 7. tábl ázat ennek
a növekedésnek a mértékét mutatja 1 00 mil l ió m 3/év köz-
vetl en háztartási föl dgázmegtakarítás esetén (nem tartal -
mazza tehát a vi l l amos energia közvetett föl dgáz igényét).

AZ EREDMÉNYEK BIZONYTALANSÁGA -
A PREBOUND ÉS A REBOUND HATÁS

Tapasztal at szerint a bemutatott el mél eti energiaigények és
megtakarítások jel entősen el térhetnek a val óstól , ennek oka
az ún. prebound vagy a rebound hatás l ehet.

A prebound hatás azt jel enti , hogy korszerűsítés el őtt sok-
szor al acsonyabb a fogyasztás az el mél eti értéknél , kül önö-
sen a rossz hőtechnikai paraméterekkel jel l emezhető,
ál tal ában al acsonyabb gazdasági értékű épül etekben, ezért
inkább jel l emzőbb az energiaszegénység is. Ennek oka,
hogy a l akók takarékosabban használ ják az épül etet, nem
fűtik ki a tel jes al apterül etet, szakaszosan fűtenek.

A rebound hatás azt jel enti , hogy korszerűsítés után viszont
jel entősen csökkennek az energiaköl tségek és sokan a fel -
újítás el őttinél magasabb komfortot engednek meg. H a fel -
újítás után a szabál yozás ál tal megadott, kedvezményes
tarifával támogatott átl agos fogyasztási mennyiség (rezsi-
határ) al á kerül az épül et, akkor ezzel a kockázattal számol -
ni kel l .

A két hatás együttesen azt eredményezi , hogy a vártnál ki-
sebb megtakarítások mérhetők egy fel újítás eredménye-
képpen, de ennek mértéke megbecsül hetetl en jel en
hel yzetben.

AJÁNLÁSOK ÉS TANULSÁGOK

A gázfogyasztás gyors csökkentése a következő tél re, majd
a fokozatos és cél zott gázkivál tás a magas gázárak és az
ország orosz gázfüggősége miatt is stratégiai jel entőségű
kérdés. A fűtési szezont megel őzően a 2022-es év el ső
nyol c hónapjában is már a fogyasztás jel entős csökkenését
l áthattuk, el sősorban az ipari fogyasztás al kal mazkodásával ,
ami termel éscsökkenéshez, munkahel yek megszűnéséhez
és a gazdaság visszaeséséhez vezet. A vi l l amosenergia-
szektor gázkivál tása azért fájdal mas, mert l eginkább a
szennyezőbb fosszi l isek, szén és fűtőol aj égetéséhet vezet.
H a a keresl etet egész Európa csökkenteni tudja, az a nagy-
kereskedel mi gázárak csökkenéséhez fog vezetni .
Amennyivel az épül etszektor hozzá tud járul ni ehhez a
csökkentéshez, annyival kevesebbet kel l az iparnak és a vi l -
l amosenergia termel ési szektornak a gázfogyasztásán
megspórol nia.

A rezsicsökkentés 2022 júl iusi szabál yvál tozása egyértel mű
árjel zést ad, a l akossági gázfogyasztókat tudatos al kal maz-
kodásra sarkal l ja és motivál ja arra, hogy az el múl t évtized-
ben a rezsicsökkentés miatti el hal asztott energia-
hatékonysági intézkedéseiket megtegyék, az al ternatív
fűtési módokra val ó átál l ást mérl egel jék. A tanul mány rá-
mutat a szabál yozás szel ektivitására, miszerint az áremel -
kedés fől eg az 1 990 el őtt épül t csal ádi házban él őket érinti
közvetl enül . Ezek a régebbi csal ádi házak a gázfel használ ás
67%-át jel entik a hazai épül etál l ományban, és az el hal asz-
tott energiahatékonysági beruházások miatt mára sajnos
európai összehasonl ításban is nagyon rossz ál l apotban van-
nak. Ennek következtében ebben a körben a l egnagyobb az
energia megtakarítási potenciál . Ugyanakkor az ezekben az
épül ettípusokban él ők jövedel mi hel yzete és megtakarításai

6. TÁBLÁZAT: BECSÜLT MEGTAKARÍTÁSI POTENCIÁL, HA AZ ALÁBBI

INTÉZKEDÉSEKET VALAMENNYI 1-8. TÍPUSÚ, FÖLDGÁZZAL FŰTÖTT ÉPÜLETRE

ALKALMAZZUK

7. TÁBLÁZAT: 100 MILLIÓ M3/ÉV FÖLDGÁZ MEGTAKARÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

ÉPÜLETKORSZERŰSÍTÉSI VOLUMEN ELEKTROMOS FŰTÉSRE VALÓ ÁTÁLLÁSSAL,

VALAMINT ENNEK ELEKTROMOS ENERGIA IGÉNYE
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nagyon kül önbözőek l ehetnek, amit tovább kel l majd vizs-
gál ni . Ebben az írásban a rövid távon várható l akossági al -
kal mazkodást vizsgál tuk.

Az épül etszektor model l ezése al apján a rövid távon meg-
spórol ható gázmennyiség a következő fűtési szezonban ön-
magában a fogyasztói szokások megvál toztatásával (a
hel yiséghőmérsékl et csökkentésével , a kifűtött al apterül et
csökkentésével , szakaszos fűtéssel , a fűtési szezon el ején és
végén fokozott odafigyel éssel ), csak a rezsicsökkentéssel
anyagi l ag motivál t épül etekben is körül bel ül 6%-os fo-
gyasztáscsökkenést jel ent az országos éves gázfel haszná-
l áshoz képest. Sok esetben az épül et eddig túl fűtött vol t,
ekkor ez az irány mindenképpen ésszerű és kifejezetten
ajánl ott. Szükséges l ehet azonban ehhez is műszaki beavat-
kozás, mégpedig hel yiségenként szabál yozható fűtés kial a-
kítása, ami kisebb köl tségű beruházásnak számít. Fennál l
azonban annak a kockázata, hogy a spórol ás túl megy azon
a határon, amikor még egészségkárosodás és komfortrom-
l ás nél kül ez megtehető (ami 1 -2 fok csökkenés). Kül önösen
a rosszul szigetel t és el avul t épül etekben a hőérzet al acso-
nyabb l esz mindig, mint egy jól szigetel t modern épül etben.
Az al acsony hőmérsékl et miatt az egészségtel en körül mé-
nyek (szel l őztetés hiánya, penészképződés) is fel erősödhet-
nek.

A társasházakban l akókat közvetl enül a rezsicsökkentés
vál tozása most nem, vagy kevéssé érinti , ezért nem számol -
tunk az ő keresl eti al kal mazkodásukkal . A távfűtés esetében
ugyanakkor maguk a szol gál tatók és a tul ajdonos önkor-
mányzatok szembesül tek a gázáremel kedéssel , így el kép-
zel hető, hogy központi l ag hajtanak végre csökkentést ott,
ahol ez műszaki l ag megtehető. Ez az intézkedés a társadal -
mi szol idaritás mércéjével mérve is jól védhető és kommu-
nikál ható.

A gázigény tartós csökkentése az energiafel használ ást
csökkentő műszaki intézkedésekkel érhető el . Számításaink
szerint középtávon pusztán az 1 990 el őtt épül t csal ádi há-
zak kompl ex fel újításával és számottevő komfortroml ással
nem járó, hatékony használ attal a jel enl egi országos gázfo-
gyasztás 1 7,1 %-ára tehető a gázmegtakarítási potenciál . El -
engedhetetl en és el őször el végzendő intézkedés a
fűtésszabál yozás javítása, ami nagyon köl tséghatékony, de
a megtakarítási potenciál korl átos. A fűtésszabál yozás javí-
tása cél zott programmal , tájékoztatási kampánnyal megtá-
mogatva már ezen a tél en is értel mesen végrehajtható
intézkedés. A l egnagyobb tartós megtakarítást köl tségha-
tékonyan hőszigetel éssel érhetjük el . Ezen bel ül a padl ásfö-
démek hőszigetel ése rövid távon is könnyen kivitel ezhető
és nagy jel entőséggel bír.

Az energiahordozó vál tás (tűzifára átál l ás ott, ahol erre
megvan a l ehetőség) rövidtávon és csak annak tömegessé
vál ása el őtt jel ent megol dást. Középtávon ez nem al ternatí-
vája az energiaigények csökkentésének.

A l akosság jel enl egi magas érzékenysége a téma iránt kivá-
l ó l ehetőség arra, hogy hatékony tájékoztatási kampányt
l ehessen indítani a tévképzetek el oszl atására, az intézkedé-
sektől várható hatások átadására a hatékonyság, megtaka-
rítási potenciál , köl tségek nagyságrendje, hel yes
üzemel tetés, energiamenedzsment fontossága, l égszennye-

zés stb. témákban. A minőségi tájékoztatás el ősegítésére
szükség l enne energetikai tanácsadó szol gál tatások, infor-
mációs pl atformok támogatására, fej l esztésére.

A szabál yozás vál tozások a társadal om bizonyos rétegeit
áthidal hatatl an nehézségek el é fogja ál l ítani . Az ő támoga-
tásukra cél zott, az fel használ t energiamennyiség csökken-
tését cél zó beruházások programjai esetén a megtérül ési
mutatók al apján javasol t a döntéshozóknak priorizál ni .
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ÉPÜLETTÍPUSONKÉNT
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12. ÁBRA: BELSŐ HŐMÉRSÉKLET HATÁSA A NETTÓ FŰTÉSI HŐIGÉNYRE (4.

ÉPÜLETTÍPUS, VISZONYÍTÁSI ALAP: 20 FOKOS BELSŐ HŐMÉRSÉKLET;

FOLYAMATOS FŰTÉS; FŰTÉS CSAK OKT. 15. ÉS ÁPR. 15. KÖZÖTT;

HH20C_181NAP=2926 HK)

13. ÁBRA: FŰTÉSI SZEZONON (OKT. 15. - ÁPR. 15.) KÍVÜLI FŰTÉS OKOZTA NETTÓ

FŰTÉSI IGÉNYNÖVEKEDÉS (3. ÉPÜLETTÍPUS, HH20C_181NAP=2926 HK)

14. ÁBRA: PROGRAMOZOTT FŰTÉSSEL ELÉRHETŐ NETTÓ FŰTÉSI

IGÉNYCSÖKKENÉS (19./047 TÍPUS, TI=20C; FŰTÉS CSAK OKT. 15. ÉS ÁPR. 15.

KÖZÖTT; HH20C_181NAP=2926 HK)

15. ÁBRA: 1 , 2 ÉS 3 FOKOS HŐMÉRSÉKLET CSÖKKENTÉSSEL ELÉRHETŐ NETTÓ

FŰTÉSI HŐIGÉNY-MEGTAKARÍTÁS (VISZONYÍTÁSI ALAP: VÍZSZINTES TENGELYEN

SZEREPLŐ HŐMÉRSÉKLET; FOLYAMATOS FŰTÉS; FŰTÉS CSAK OKT. 15. ÉS ÁPR.

15. KÖZÖTT; HH20C_181NAP=2926 HK)

16. ÁBRA: ÉPÜLET RÉSZLEGES KIFŰTÉSÉVEL ELÉRHETŐ NETTÓ FŰTÉSI

IGÉNYCSÖKKENÉS (4. TÍPUS, TI=20C; FOLYAMATOS FŰTÉS CSAK OKT. 15. ÉS

ÁPR. 15. KÖZÖTT; HH20C_181NAP=2926 HK)




