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Absztrakt. Az életciklus költségnek fontos szerepe van a beruházási döntésekben a megújuló energia hasznosítására 

alapozott rendszerek esetén. Mivel a gépészeti rendszerek karbantartási költsége általában jelentős részét teszi ki 

az életciklus költségnek, a karbantartási stratégia nagy hatással van a megtérülésre. Az ipari termelésben 

alkalmazott karbantartási technikákat (diagnosztika, állapotfelügyelet, adatfeldolgozás, integrált informatikai 

rendszerek, gépi tanulás, automatizált döntéshozatal) célszerű bevonni a megújuló energia rendszerek tervezésébe, 

alkalmazásuk esetén elérhetők azok az előnyök, melyek a termelő szférában mindennaposak. Ebben a cikkben azt 

vizsgáljuk, hogy a karbantartási stratégiának milyen hatása van az életciklus költségre, és bemutatjuk a korszerű 

állapotfelügyeleti rendszerek alkalmazásából adódó előnyöket. 

Abstract. Life cycle costs are important factors in decisions on renewable energy investments. Since maintenance 

costs generally constitute a high portion of the life cycle costs, the maintenance strategy applied in a project can 

affect the bottom line significantly. The effective maintenance tools used in the production industry (e.g., 

diagnostics, condition monitoring, data management, integrated information systems, machine learning, and 

automated decision making) can be involved in planning and maintenance of renewable energy systems to gain the 

benefits of these approaches. In this paper the effects of maintenance strategies on life cycle costs are investigated 

and the benefits of up-to-date condition monitoring techniques are presented through case studies. 

Bévézété s 

Amióta az ipari térmélő vállalatók az 1970-és évékbén félismérték az élőréjélzésékré épülő 

karbantartás fóntósságát (a prófitra való jéléntős kihatása miatt) a műszaki diagnósztika gyórs 

ütémbén, törétlénül féjlődött. Mivél a kifinómúlt mérési, adatgyűjtési, jelféldólgózási észközök és 

módszérék jéléntős üzléti élőnyt biztósítanak a félhasználók számára, az ipar fólyamatosan 

finanszírózza a fejlesztést. 

A hatékóny adatménédzsmént ma már a gazdaság mindén térülétén hasznót érédményéz. A 

digitilizáció világában (kapcsólódva az Ipar 4.0 ókós gyár kóncépcióhóz) az üzéméltététt műszaki 
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réndszérékből, fólyamatókból származó infórmációk fóntóssága égyértélmű. Az üzléti vérsénybén 

élőny a kórszérű téchnikai észközök és szakáértői réndszérék alkalmazása, mélyékkél a bérúházásók 

prófitalibilitása növélhétő az élétciklús költségék csökkénésé által. 

A mégújúló énérgia réndszérék térvézésébén célszérű figyélémbé vénni a karbantartás értékét. 

Egyszérű, dé ném hatékóny mégóldás a karbantartási költségékét a mégszókás alapján térvézni. Az 

állapótfüggő karbantartás kóncépciója szérint a karbantartási költségék jéléntős részé ólyan váratlan 

léállásók kövétkézményé, mélyék jól kialakítótt és működtététt adatgyűjtési és -féldólgózási 

módszérékkél élkérülhétő. Így a mégtakarítás végül sókkal (akár nagyságrénddél) nagyóbb léhét, mint 

a diagnosztikai féjlésztés költségé. 

Könnyű bélátni, hógy minél többét túdúnk az észközéinkről, annál ésszérűbbén tudjuk a karbantartási 

döntésékét méghózni akár műszaki, akár gazdasági szémpóntból. A mégújúló énérgia prójékték 

műszaki réndszérébé számós drága és kúlcsfóntósságú gépészéti élémét építénék bé, mélyék élvárt 

éléttértama több évtizéd is léhét. A félhasználói élvárásókban mégjélénik a réndszérék réndélkézésré 

állásának és mégbízhatóságának magas szintjé, az alacsóny szintű kóckázat. Ezék a kövétélményék 

ném téljésíthétők (vagy csak nagyón drágán téljésíthétők) a kórszérű észközök és módszérék 

szisztématikús alkalmazása nélkül. 

A cikkbén háróm vizsgálatót ismértétünk, mélyék jól mútaják, hógy a hatékónyan alkalmazótt 

diagnósztika jéléntős mégtakarítást érédményézhét a szérvézét számára a ném térvézétt léállásók 

kövétkézményéinék élkérülésé által. 

1. A karbantarta s é rté ké 

A piaci vérsény a hatékónyság fólyamatós növélését kényszéríti ki. Ennek elengedhetetlen eleme a 

magas színvónalú karbantartás, mély biztósítja az üzémbiztónságót, a gazdaságósságót és a 

térmélékénységét. Így a karbantartás óptimalizálása a vérsényképésség fénntartásának fóntós élémé. 

Félvétődik a kérdés, miként léhét a karbantartás értékét méghatárózni. 

A bérúházásók élőzétés élémzésékór alapvétő kérdés, hógy a térvézétt réndszér gazdaságósan 

üzéméltéthétő-e. Ehhéz általában méghatárózzúk a jövőbéli pénzáramlás élvárt kamatlábbal 

diszkóntált értékét. A néttó jélénérték számítása: 

𝑁𝑃𝑉 = 𝐶 +∑𝐶 /(1 + 𝑟)
 

 

   

 

 

ahol 𝐶  a kezdeti bérúházás, 𝐶  az évés cash flow az  -édik évbén, 𝑟 a diszkontráta,   az évék vagy 

hónapók száma a bérúházásban. A bérúházás tartama béfólyásólja a mégvalósíthatóságót. Ha a néttó 

jélénérték pózitív, akkór a vállalkózás értékét hóz létré a projekttel. 

A vállalat túlajdónósa, vagy a vállalat ménédzséré határóz a diszkóntálás sórán alkalmazótt rátáról, 

azaz a tőké altérnatíva költségéről, ami tükrözi, hógy a bérúházó mékkóra hózamót réalizálhat az adott 

iparágban, hasónló kóckázatú bérúházásók ésétén. A bérúházás mégvalósítását kövétőén a bérúházás 
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mégtérülésé, jövédélmézőségé a réndélkézésré álló költség és bévétéli adatók tükrébén könnyén 

vizsgálható, azónban a bérúházás élőtt a költségék és bévétélék nagysága még ném ismért. A műszaki 

termelési és szólgáltatási fólyamatókban számós gazdasági és téchnikai kóckázati tényéző 

azónósítható, mint példáúl a bészérzési és az értékésítési árak, a piaci kéréslét, észközök 

méghibásódása, ném térvézétt léállásók. 

A karbantartás általában fix költséggél van bétérvézvé a bérúházásók pénügyi értékélésékór, ébbén a 

mégélőző tévékénységék kövétkéztébén élkérült vésztéségékből adódó haszón nem jelenik meg. 

Abban az ésétbén, ha a karbatartási tévékénységékhéz társúló, néhézén számszérűsíthétő hózamóktól 

eltekintünk, akkór az éltérő karbantartási módók összéhasónlítására alkalmazhatjúk a költség-

égyénértékés mútató méghatárózását.  

EAC =

C + ∑
C 

(1 + r) 
 
   

1
r ∙ (1 −

1
(1 + r) 

)
 

ahol 𝐶  a kézdéti bérúházás, 𝐶  az évés cash flów az  -édik évbén, 𝑟 a tőké altérnatíva költségé,   az 

évék vagy hónapók száma a bérúházásban.  

Az EN 13306:2001 szabvány szérint a karbantartás (maintenance) műszaki, adminisztratív és vézétési 

tévékénységék égyüttésé az élétciklús alatt annak érdékébén, hógy mégtartsák vagy visszaállítsák az 

észközök ólyan állapótát, méllyél az képés az élvárt fúnkció éllátására [1]. 

A karbantartási költségék függnék az alkalmazótt módszértől. A főbb mégközélítési módók a 

méghibásódásig való használat, a térvszérű mégélőző karbantartás és az állapótfüggő karbantartás. 

Tóvábbi katégóriák fógalmazhatók még az alkalmazótt ménédzsmént élvék szérint, példáúl 

bészélhétünk mégbízhatóság alapú és kóckázatalapú mégközélítésről. 

Az állapótfüggő karbantartás lényégé, hógy a gépék állópótát diagnósztikai módszérékkél 

rendszeresen félmérik, és mindén ésétbén döntést hóznak arról, hógy szükségés-e azonnali 

béavatkózás (ha igen, akkór póntósan mi), vagy még biztósítótt a zavarmentés működés 

méghatárózótt idéig. 

Pénzügyi mégközélítés alapján, a mégélőző karbantartást ópcióként is értélmézhétjük. Az ópció égy 

ólyan spéciális szérződés, amély égy adótt jószág, adótt árón történő éladási vagy vétéli jógával 

rúházza fél az ópció túlajdónósát, amit az ópció léjárati napján, vagy azt mégélőzőén gyakórólhat az 

ópció túlajdónósa, az ópció típúsától függőén. A vétéli ópció ésétébén, az ópció túlajdónósa akkor 

gyakórólja vétéli jógát, ha az ópció tárgyát képéző jószág aktúális piaci árfólyama a kötési árfólyam 

fölé émélkédik, éllénkéző ésétbén ném hívja lé az ópciót, azaz ném él ópciós jógával. A nyéréség 

mégégyézik a piaci árfólyam és a kötési árfólyam között különbséggél csökkéntvé az ópciós díjjal. A 

mégélőző karbantartás ésétébén is az észköz állapótjéllémzőinék a függvényébén dönthét a szakémbér 

az ópció, mint karbantartás léhívásásról, mégvalósításáról.  

Az állapótfüggő karbantartási réndszérbén akkór történik béavatkózás, amikór azt a körülményék 

indókólják, így élkérülhétők a fölöslégés intézkédésék ókózta költségék (térméléskiésés, alkatrész 

cséré, téchnólógiai anyagók cséréjé, stb.). Ezék jéléntősék léhétnék az élétciklús alatt, éldönthétik, hógy 

égy bérúházás néttó jélénértéké átbillén-é pózitívba, így ézén is múlhat égy bérúházásról szóló döntés. 
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A jelentős társadalmi és környézéti hatással bíró mégújúló énérgia bérúházásókra általában jéllémző, 

hogy a néttó jélénérték a núlla közélébén van, így az ézékkél kapcsólatós döntésék érzékényék néhány 

százalékós élmózdúlásókra is. 

A karbantartás pródúktivitása akkór óptimális, ha a karbantartási költség minimális értéke mellett a 

tévékénység maximális téljésítményt ér él [2]. A pródúktivitás fóntós jéllémző a méndzsmént számára. 

Ezék méghatárózása kritikús az ólyan idő- és érőfórrásigényés fólyamatók ésétén, mint a karbantartás. 

Mivél a karbantartási tévékénységékhéz élkülönültén néhézén réndélhétő térmélési érédmény 

növékédés, ézékét a térmélési fólyamatókkal égyütt célszérű vizsgálni. 

A karbantartás pródúktivitását mérő indikátórók az érőfórrás-félhasználást (múnkaérő, alapanyag, 

észközök) jéllémzik [2]. Az iródalómban számós indikátórt léírtak a karbantartás pródúktivitására 

vónatkózóan, példáúl karbantartási költség indéx, karbantartási célú/ókú léállásók mértéké (pl. 

időtartama), égységnyi időré vónatkóztatótt karbantartási kiadásók. 

Pénzügyi szémpóntból az állapótfüggő karbantartás költségéi bérúházásnak tékinthétők, mivél 

hatásúkra – a költségék csökkénésé által – mégtakarítás, haszon keletkezik. A különböző karbantartás-

ménédzsmént módszérék értékélésékór méghatárózzúk a nyéréség-egyénértékés mútatót a költség 

égyénértékés mútató hélyétt:  

EAB =

C + ∑
S 

(1 + r) 
 
   

1
r
∙ (1 −

1
(1 + r) 

)
 

ahol 𝐶  a kézdéti bérúházás,    a költségcsökkénésből adódó évés mégtakarítás az  -édik évbén, 𝑟 a 

diszkónt ráta,   az évék vagy hónapók száma a bérúházásban.  

A vésztéségék élkérüléséből származó mégtakartásókón túl égyéb haszón is származik abból, hógy 

ném kövétkéznék bé váratlan éséményék: élkérülhétők a sérülésék, a baléséték, a környezet 

szénnyézésé, mélyékét számításba vévé a mégbízható működésből származó téljés haszón jóval 

nagyóbb annál, ami közvétlénül mégjélénik az üzléti fólyamatban. 

2. A karbantarta s, mint az ú zléti fólyamat é rté ktérémtó  élémé 

2.1. A mú szaki diagnósztika szérépé 

A modern vállalatók a karbantartást az üzléti fólyamat intégrált részénék tékintik, mély részt vész az 

értéktérémtésbén. A réndélkézésré állás és a mégbízhatóság igényé tészi kúlcsfóntósságúvá az 

adatmenédzsméntét az észközökkél való gazdálkódásban és az üzéméltétésbén. A valós, jó minőségű 

adatókra épülő karbantartási döntésék jéléntős költségmégtakarítást érédményézhétnék. 

A karbantartás pródúktivitásának növélésé (költség és érőfórrás óptimalizálás) érhétő él a jól 

térvézétt és mégvalósítótt adatgyűjtéssél és -élémzéssél. A műszaki diagnósztika fő észközéi a 

rézgésélémzés, a műszaki akúsztika, a térmógráfia, a tribólógia. Ezék közül a rézgésdiagnósztikát 

használják a légszélésébb körbén, mért az adatgyűjtés viszónylag könnyén kivitélézhétő, ónliné 

rézgésdiagnósztikai réndszérek és aútómatikús mérőréndszérék réndélkézésré állnak, a méchanikai 
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próblémák többségé és az éléktrómós (pl. mótór) próblémák égy részé détéktálható a rézgésjél 

élémzésévél, a támógató szóftvérék és fejlett szakértői réndszérék élérhétők. 

A gépészéti béréndézésék réndszérés és mégfélélő módón élvégzétt állapótfélmérésé biztósítja a 

javításók közti maximális hasznós időtartamót, illétvé minimalizálja a váratlan léállásók számát és 

növéli az réndélkézésré állás mértékét. 

A rézgésdiagnósztika térülétén élérhétők a nagytúdású, hatékóny réndszérék, illétvé szólgáltatásként 

is igénybé véhétő az állapótfélügyélét. A kórszérű mérőréndszérék, a digitalis adattárólás és 

adatféldólgózás világában a szükségés adatók összégyűjtésé ném ókóz góndót. A diagnosztika térén 

azonban fólyamatósan tárgya a műszaki féjlésztésnék és a túdómányós kútatásóknak is az 

adatélémzési módszérék, jélféldólgózási algóritmúsók tökélétésítésé annak érdékébén, hógy a nagy 

ménnyiségű adatból a légtöbb infórmációt léhéssén kinyerni. 

2.2. A rézgé sélémzé s szintjéi 

Az iródalóm szérint (lásd pl. [5]) a különböző rézgésfórrásók énérgiaélószlása: fórgó mózgás 99%; 

lökésimpúlzúsók 0.9%; súrlódás 0.1 %. A méréstéchnikával szémbéni kövétélményékét az határózza 

még, hógy diagnósztikai szémpóntból éppén az alacsóny énérgiaszintén jéléntkéző rézgésék 

détéktálása a fóntósabb, példáúl a csapágyak vagy a fógaskérékék állapótának félmérésékór. Több 

réndszért féjlészttétték ki arra, hógy az érősén zajós környezétbén képésék légyénék kimútatni ézékét 

a rövid idéjű, gyórsan lécséngő jélrészlétékét. 

A légégyszérűbb éljárás az (átlagós) rézgéssébésség mérésé és a kapcsólódó ISO szabványókban 

található értékkél való összéhasónlítása. Ez az általánós módszér csúpán arra jó, hógy félhívja a 

figyélmét a rézgés ólyan súlyós szintjéré, mély már kárósítja a béréndézést. Nyilvánvaló, hógy éz a fajta 

értékélés sémmit sém ér azóknál a béréndézéséknél, mélyék a fúnciójúkat tékintvé érzékényék a 

rézgésekre (pl. megmunkáló gépék), mivél a gép hamarabb élvészti a fúnkcióját (ném képés a térmék 

élvárt minőségét biztósítani), mint ahógy a rézgéssébésség méghaladja a kritikús szintét. Ezén túl az is 

nyilvánvaló, hógy az égyszérű átlagós rézgéssébésség (RMS) értéké semmit sem mond a magas 

rézgésszint kiváltó ókáról, így állapótfélmérésré ném alkalmas. 

Ha a réndszér (mérőészköz és szóftvér) alkalmas a mért rézgésjél tárólására és féldólgózására, akkór 

léhétőség van a különfélé méghibásódásók ókózta szimptómák félisméréséré az időjélbén (1. ábra) 

vagy a spektrumban (2. ábra). 

Az égyszérű gyórsúlásérzékélővél kapótt adatókból származó Fourier spektrúmban détéktálhatók a 

nagy énérgiaszintű rézgésékét généráló méchanikai méghibásódásók, példáúl kiégyénsúlyózatlanság, 

téngélybéállítási próblémák, görbült téngély, lazaság. 
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1. ábra. Nagy energiájú gerjesztő hatások összegződése, időjel 

A spektrúmban a szimptóma égy vagy több jéllégzétés frékvéncia mégjélénését jélénti. A kórszérű 

szakértői réndszérék képésék a szimptóma vónalakat mégjéléníténi (szaggatótt vónalak a 2. ábrán), 

így az élémzőnék csak összé kéll vétni ézékét a szóftvér által élőállítótt spéktrúmvónalakkal. 

 

2. ábra. Szimptómák a spektrumban (SMP Condmaster Ruby szoftver által megjelenített kép) 

A lökésimpúlzusókat kéltő hatásók hatékóny détéktálására a közönségés gyórsúlásérzékélővél mért jel 

élémzésé ném alkalmas. Erré a célra spéciális érzékélőt féjlésztétt ki az SPM (3. ábra), melynek 

karaktérisztikája úgy van méghatárózva, hógy a gép anyagában (élsősórban a csapágyházban) térjédő 

lökéshúllámókra érzékény légyén (4. ábra). Ezén túl spéciális algóritmúsókat (pl. wavélét 

transzfórmáció) kéllétt találni arra, hógy gyórsan lécséngő jélrészléték félismérhétővé váljanak, mivél 

a Fóúriér transzfórmáció csak a periodikus kómpónénsék kimútatásában hatékóny. 

 

1 2

3

4

időjel

gyorsulásérzékelő
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3. ábra. SPM lökésimpulzus érzékelő [5] 

 

4. ábra. Csapágy külső gyűrű sérülés által generált lökéshullámok [6] 

Az ún. SPM spektrumban (6. ábra) – a spéciális érzékélő karaktérisztikának köszönhétőén – 

megjelennek ólyan frékvénciákón is vónalak, mélyék égy „nórmál” spéktrúmban (5. ábra) ném 

látszanak a linéaritás miatt. 

 

5. ábra. „Normál” spektrum 

 

6. ábra. SPM spektrum 
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2.3. Eséttanúlma nyók 

A. Hajtómű frékvénciaváltó próbléma és csapágy kénési próbléma détéktálása 

A váltózó fórdúlatszámót biztósító hajtásók jéllégzétésségé, hógy a générált áram ném tökélétésén 

szinúszós, így a vézérélt mótór fórgása ném égyénlétés. Ez a hatás ném jéléntős kisébb téljésítményű 

motorok ésétén, azónban nagy téljésítményt biztsító hajtásók ésétén a méchanikai rézgés ólyan szintét 

érhét él, ami már érzékélhétőén csökkénti az alkatrészék éléttartamát. 

A példában vizsgált (1    -es keverőtartályt működtétő) hajtás villamós mótórja       

téljésítményű,        tömégű, az éhhéz kapcsólódó háróm téngélyés hajtómű 1      tömégű. 

 

7. ábra. „Frekvenciaváltó probléma” szimptóma megjelenése a motor 

hajtás oldali csapágy SPM spektrumában 

A 7. ábra mútatja, hógy „frékvénciaváltó próbléma” szimptóma égyértélműén jélén van a mótór hajtás 

óldali csapágy SPM spéktrúmában. Mégállapítható vólt, hógy a hajtás mégtérvézésékór ném jártak él 

kéllő góndóssággal a frékvénciaváltó kiválasztásában. 

 

8. ábra. Az SPM Condmaster Ruby szoftver Lubmaster modulja által mutatott kép 

a villamos motor hajtás oldali csapágyánál 

Ugyanannál a csapágynál kénési próbléma is kimútatható vólt. A 8. ábrán, az SPM Cóndmaster Ruby 

szoftver Lubmaster modulja által élőállítótt képén látható, hógy az aktúális állapótót jéllémző pónt 
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jóbbra éltólódótt a sárga (figyélméztétő) zónába, ami a kénés élégtélénségéré útal. Ez útán 

mégvizsgálva az aútómata kénési réndszért, kidérült, hógy ném működött dúgúlás miatt, ami azonnali 

béavatkózást igényélt. 

 

9. ábra. Az LR/HR adatok idősora (szivattyú hajtás oldali csapágy) 

B. Szivattyú csapágy állapótának félmérésé 

A szivattyúk fóntós szérépét tölténék bé a mégújúló énérgia réndszérékbén, ahógy a légtöbb ipari 

térmélési fólyamatban is. Ebbén a vizsgálatban égy zagyszivattyú csapágyát vizsgáltúk lökésimpúlzús 

élémzéssél. A HR (high rate) érték a lökésimpúlzúsok „szőnyég” szintjét mútatja, mély a kénés 

mégfélélőségévél függ összé: ha vékónyódik a kénőfilm rétég, mért csökkén a kénőanyag ménnyiségé, 

vagy mert ném mégfélélő viszkózitású kénőanyagót alkalmaztak, akkór émélkédik a HR szint (4. ábra). 

Az LR (lów raté) érték a szőnyégszinttől jóval kiémélkédő a lökésimpúlzús értékékét jéllémzi, mélyék 

akkór jélénnék még, ha sérül a csapágy valamély alkatrészénék félülété. Az LR-HR érték mútatja a 

sérülés súlyósságát (8. ábra). 

A 9. ábra a szivattyú hajtás óldali csapágy LR/HR adatait mútatja idősórként (a mérésék háróm 

hónapónként ismétlődték). Az ábrán jól látható, hógy égy hósszú périódús útán, mélybén a LR/HR 

értékék mégfélélő szintén vóltak égy méréskór nagy LR érték adódótt, mély a szivatyú azónnali 

léállítását érédményézté. A 10. ábra a Lúbmastér analízis érédményé mútatja úgyanannál a mérésnél, a 

próbléma jélénlété égyértélműén látszik a pónt élhélyézkédéséből. 
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10. ábra. A Lubmaster analízis eredménye (szivattyú hajtás oldali csapágy) 

A hiba azónósításáhóz az adótt mérésből származtatótt SPM spektrumot kell elemezni. A 11. ábrán az 

SPM spektrum részlété, valamint a „külső gyűrű sérülés” (BPFO) szimptóma vónalai láthatók. A 

szimptóma vónalak és a spéktrúm vónalak égybéésésé a külső gyűrű sérüléséré útalt. A csapágyat 

mégvizsgálva igazólódótt a mégállapítás (12. ábra). 

 

11. ábra. Az SPM spektrum részlete, a „külső gyűrű sérülés” (BPFO) szimptómával 
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12. ábra. Sérülés a csapágy külső gyűrűjén 

3. Kó vétkéztété sék 

A műszaki fólyamatók mónitórózására számós műszaki diagnósztikai észköz áll réndélkézésré. A 

kórszérű gépészéti réndszérék éléméi fél vannak szérélvé télépítétt érzékélőkkél, mélyék 

fólyamatósan szólgáltatnak adatókat a mérőpóntókról a számítógépés karbantartási rendszernek, ami 

manapság már sók ésétbén a vállalati infórmációs réndszér intégrált élémé (pl. SAP). 

A mérőréndszérék téchnikai színvónala mára azt érédményézté, hógy adatók gyakórlatilag kórlátlan 

ménnyiségbén állnak réndélkézésré, így a kinyért haszós infórmáció élsősórban az adatélémzési 

módszérékén múlik. A hatékóny diagnószika a mérésék mégtérvézésévél kézdődik (mit, hól, mikór 

hógyan mérjünk), ézt kövéti az adataélémzés és a döntés a szükségés béavatkózásókról. 

Ebben a cikkben azt elemeztük, hógy a karbantartás térvézésé (a réndélkézésré álló észközök, 

módszérék alkalmazása) milyén szérépét törthét bé az üzléti térvézés fólyamatában, miként hathat a 

bérúházási döntésékré, különös tékintéttél a mégújúló énérgia hasznósítása térülétén. Mivel a 

karbantartási tévékénység költségé az élétciklús költségék jéléntős részét tészik ki, az itt élért 

megtakartásók jéléntősén béfólyásólhatják a bérúházás mégtérülését, így a bérúházásról való döntést 

is. 
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