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HA ÖN…

…lakást kíván venni
Tudni szeretné leendô otthona energiafo-
gyasztását? Szükséges-e a felújítás? Kérje az 
energiatanúsítványt! Részletek az Épületek 
energetikai tanúsítása címû fejezetben.

…csökkenteni szeretné magas fûtésszámláit
Célszerû megfogadni a takarékossági tanácsa-
inkat (az Ugyanazt kevesebbért címû fejezet-
ben bôven talál ilyet), vagy fûtéscsökkentô 
beruházásokba kezdenie (Fûtésrendszerek 
címû fejezet), amihez az energiatanúsítvány 
javaslati része is segítséget nyújt. Errôl az 
Épületek energetikai tanúsítása címû fejezet-
ben olvashat.

…lakást szeretne eladni
Hamarosan minden ingatlan eladásakor 
kötelezô lesz bemutatni a tanúsítványt (rész-
letek: Energiatanúsítás a gyakorlatban címû 
fejezet). Ha felújít, kedvezôbb kategóriába 
kerület, így lakása értéke is nô.

…felújítást tervez
Gondolkodjon megfontoltan az energiahaté-
konysági beruházásokban — fogadja meg az 
energiatanúsítvány javaslati részében írta-
kat! Részletek: a Fogyasztáscsökkentô beruhá-
zások címû fejezetben. Használja a megújuló 
erôforrások nyújtotta lehetôségeket (Megújuló 
energiaforrások címû fejezet )! Mindezt mibôl? 
A Beruházások finanszírozása címû fejezetben 
ehhez is adunk tanácsokat. 

…ha fontos Önnek környezete állapota
Csökkentse mindennapi tevékenységeibôl 
eredô CO2-kibocsátását! Részletek: Kevesebb 
energia, kellemesebb klíma címû fejezet.

Kedves Olvasó!

Az Ön lakása is ahhoz a sok százezer magyar 
lakáshoz tartozik, amely energiafogyasz-

tása alapján E, vagy még rosszabb kategóriá-
jú? Ha igen, Önnek valószínûleg szüksége le-
het néhány hasznos tanácsra, amivel otthona 
energiafogyasztását, így számláit csökkenthe-
ti. Ebben segíthet az energiatanúsítvány, illet-
ve a Lakcímke kiadvány.

Kiadványunkból tájékozódhat arról, mi is az 
energiatanúsítvány, milyen hasznot hozhat, 
hogyan találkozhatunk vele a mindennapok-
ban, és választ adunk számos gyakorlati kér-
désre, ami a felhasználók részérôl a tanúsí-
tással kapcsolatban felmerülhet. A Lakcímke 
füzet mindenkinek hasznos lehet, akár lakás-
tulajdonos, akár lakásvásárlás, vagy -bérlés 
elôtt áll, akár közös képviselô, aki a társas-
ház felújításában szeretne lépni. Nem célunk 
azonban, hogy a tanúsítás mûszaki részletei-
be mélyedjünk, ezt meghagyjuk azoknak, akik 
igazán értenek hozzá: a tanúsító szakembe-
reknek.

Az energiatanúsítvány a tudatos energia-
felhasználás elsô lépcsôje lehet, de igazi 

jelentôséget akkor nyer, ha a benne foglalt 
korszerûsítési, hatékonysági javaslatokat 
meg is fogadjuk. A kiadvány ebben is segít: 
az egyszerû, könnyen érthetô és megvalósít-
ható javaslatok felôl haladva a költségesebb, 
beruházást is igénylô megoldásokig vonultat-
ja föl az energiamegtakarítási lehetôségeket. 
Elsô lépésként elég az odafigyelés, vagyis 
igyekezzünk otthonunk energetikai adott-
ságait hatékonyan kihasználni. A második 
lépésként és harmadik lépésben ajánlott 
fogyasztáscsökkentô beruházások, vala-
mint a megújuló energiákról szóló fejezetek 
olvasása ugyan helyenként némi mûszaki 
érdeklôdést kíván, de biztosak vagyunk ab-
ban, hogy azok is hasznos ismeretekhez 
jutnak, akik csak most ismerkednek a fûtési 
rendszerekkel, a hôszigeteléssel vagy a meg-
újuló energiákkal.

Szándékunk szerint a kiadvány nemcsak a 
hasznos ismeretek tárát bôvíti, de kedvet is 
csinál az olvasónak ahhoz, hogy a tanácsokat 
megfogadva hatékonyabb, energiatudatosabb 
otthont teremtsen.

Hogyan használja a Lakcímke kiadványt – 
 hogyan éljen az energiatanúsítvánnyal?
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Európában az összes elfogyasztott energia 
40 százalékát az épületekben használjuk 

fel, ezért foglalkozik kiemelten az Európai 
Unió is a lakások, közintézmények ener-
giahatékonyságával. Az energetikai tanúsí-
tás bevezetése minden tagország számára 
kötelezô. 

A szabályozás célja, hogy hosszabb távon 
csökkenjen az épületek energiafogyasztása, 
amihez a tanúsítvány mint hiteles informá-
cióhordozó az egyik legjobb ösztönzô eszköz. 

Az energiatanúsítvány olyan, független 
szakértô által készített mûszaki dokumen-
tum, amely a lakás energetikai tulajdonsá-
gairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az 
energiamegtakarítás lehetôségeire. Ezáltal 
segíti a tulajdonosokat a helyes energiafel-
használási és korszerûsítési döntéseikben. 

A tanúsítvány értéket teremt, az alacsony 
energiafogyasztás – ahogy a háztartási gépek 
esetében is – értékké válik, és ez megjelenik 
az ingatlanok árában is.
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2008. június végén Magyarországon is meg-
jelent az épületek energetikai jellemzôinek 

tanúsításáról szóló 176/2008. kormányren-
delet. A rendelet szabályozza, hogy milyen 
esetekben, kinek, és milyen feltételekkel kell 
a tanústványt elkészíttetni, ki készítheti el és 
mennyibe kerül a tanúsítás. 

A TANÚSÍTVÁNY

A tanúsítvány arról tájékoztat, hogy az adott 
épületeknek a mûszaki állapota (szigetelése, 
fûtési rendszere, hôveszteségei) alapján mek-
kora lesz az éves várható energiafogyasztása. 
Az energiafogyasztás alapján a tanúsítvány 
egy skálán energetikai osztályokba sorolja 
az ingatlanokat. A skála a legkedvezôbb „A+” 
kategóriától a legkedvezôtlenebb „I” kategó-
riáig terjed. A „C” kategória az, amelyik éppen 
megfelel a jogszabályban rögzített energetikai 
követelményeknek. Ezt a követelményértéket 
a 7/2006 TNM rendelet határozza meg. Ha a 
lakásunk üzemeltetéséhez, azaz a fûtéshez, 
hûtéshez, vízmelegítéshez több energiára 
van szükség, mint amit az aktuális mûszaki 
követelmények elôírnak, akkor „C” kategória 

alá kerül az ingatlanunk, ha kevesebbre, akkor  
„A+”, „A” vagy „B” kategóriát kaphat. Maga a 
címke a háztartási gépek energiafogyasztását 
jelzô címkére hasonlít.

TANÚSÍTANDÓ ÉPÜLETEK

Bárki elkészíttetheti otthona energetikai 
tanúsítványát, de az az új épületek építé-
sekor, valamint a lakás eladásakor, illetve 
bérbeadásakor lesz csak kötelezô. Eladáskor 
és bérbeadáskor csak 2012. január 1-jétôl, 
új épület esetében már 2009. január 1-jétôl 
kell tanúsítványt készíttetni. Üdülô, ideigle-
nes létesítmény, mûemlék- és helyi védelem 
alatt álló épület esetében nem lesz kötelezô 
a tanúsítvány. Ha azonban az üdülôépületet 
szeretnénk lakóházzá átminôsíttetni, a mini-
málisan „C” besorolású tanúsítvány megléte 
már elôírás.

Új épület esetében, mint említettük, már 
2009. január 1-jétôl kell tanúsítványt készít-
tetni, méghozzá az épület egészére. Több-
lakásos épületeknél, akár új építésûek, akár 
régiek, egyébként is célszerû az épület egé-
szére elkészíttetni a tanúsítványt, mert így a 

Jogszabályi háttér
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tanúsítás lakásonkénti költsége megoszlik a 
lakók között, és a tanúsítvány az egész épü-
letre vonatkozóan tartalmaz korszerûsítési 
javaslatokat.

A jövôben állami támogatásoknál pályázati 
feltétel lesz a tanúsítvány bemutatása és az 
épület energetikai minôségének javítása. Ez 
utóbbi eddig is fontos elvárás volt a paneles 
pályázatoknál, és az sem változott, hogy a 
követelményeknek megfelelô energetikai kor-
szerûsítést több ütemben is el lehet végezni.

ENERGETIKAI BESOROLÁS

Új ingatlan esetén a tanúsítás egyszerûsített 
eljárásban, a kivitelezési tervdokumentáció 
energetikai fejezete alapján készül. Ha az 
épület a tervnek megfelelôen készült el, és 
ezt a felelôs mûszaki vezetô igazolja, akkor 
a tanúsító könnyen megállapíthatja az épü-
let energetikai besorolását. Ha azonban az 
épületben a tervhez képest megváltozott va-
lamilyen lényeges jellemzô, akkor az igazoló 
számítást újra el kell végezni, és az alapján 
kiállítani a tanúsítványt. Kellemetlen hely-
zetbe kerülhet az építtetô, ha az épület lé-

nyegesen eltér az engedélyezettôl, és nem 
felel meg az energetikai követelményeknek. 
Ilyenkor az építésügyi hatóság az új épület 
utólagos hôszigetelését is elôírhatja a hasz-
nálatbavétel feltételeként.

A nem új épületek is tanúsíthatók egy-
szerûsített eljárással, ha már rendelkezésre 
áll egy hasonló méretû, alakú, fûtésû és me-
legvíz-ellátású lakás tanúsítványa. Ekkor csak 
az esetleges különbségeket kell számításba 
venni (ablakcseréket stb.). 

Ha nem állnak rendelkezésre az épület ter-
vei, a tanúsítónak a helyszínen fel kell mérnie 
a lakás paramétereit: a szerkezeteket, a fal-
vastagságot, a lakás méretét, az épületgépé-
szeti berendezéseket, a nyílászárókat stb. A 
tanúsítás során az energetikai tervezéshez ha-
sonló számítással lehet az épület energetikai 
jellemzôit megállapítani és a követelmények-
kel összehasonlítani. Ez a – szakmailag leg-
inkább elfogadható – módszer az úgynevezett 
számításon alapuló tanúsítás. 

Az épületek tanúsítására létezik egy másik, 
az úgynevezett fogyasztáson alapuló eljárás 
is. Ennél a lakás tényleges energiafogyasztá-
sát, azaz a korábbi számlákat alapul véve so-

12 ÉPÜLETEK ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSA

rolják be az ingatlant. Ez a módszer azonban 
nagyon csalóka lehet, sokkal inkább a benne 
lakókat, mint az épületet minôsíti, hiszen a fo-
gyasztási szokásoktól függôen két ugyanolyan 
épület energiaszámlái között jókora eltérés le-
het. Nem mindegy például, hogy hány személy 
használja a kérdéses lakást. Ezzel a módszer-
tannal szélsôséges esetben egy rendkívül rossz 
energetikai állapotban lévô épület is kaphatna 
„A+” besorolást, ha néhány évig üresen áll, és 
így nem fogyaszt semmi energiát.

A kétféle tanúsítvány nem összehasonlítha-
tó, a korszerûsítésre, az energiamegtakarítás 
lehetséges módjára a számításon alapuló ta-
núsítás több információt ad. 
 
MEGTAKARÍTÁSI JAVASLATOK

A tanúsítvány egyik legfontosabb része a 
tanúsító szakember javaslata, amelyben az 
energiatudatos használatra ad tanácsot és 
egyben rámutat a lakás hôtechnikai, illetve 
épületgépészeti hiányosságaira, problémáira. 

Az energetikai tanúsítvány már önmagá-
ban is növelheti ingatlanunk értékét. Ha az 
átlagosnál jobb minôségrôl tanúskodik a pa-

pír, akkor biztosak lehetünk abban, hogy in-
gatlanunk értéke is megnôtt egyik pillanatról 
a másikra, és elônybe került a piacon. Ha a 
tanúsítvány értékelése szerint épületünk 
vagy lakásunk energetikai szempontból gyen-
ge minôségû, netán rossz, meg kell fontolni 
a szakember tanácsát és korszerûsíteni az in-
gatlant. A javaslatok megvalósításával ingat-
lanunk piaci értéke nôni fog, így a beruházás-
ra fordított összeg megtérülhet.

JOGOSULT SZAKÉRTÔK

Tanúsítást a Magyar Mérnöki Kamara vagy a 
Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett 
tanúsítók végezhetnek. Számos tanfolyam 
készíti fel a tanúsítókat a kamarai vizsgára. 
Bár egyszerûbb tanúsítási esetekben a szá-
mítások számítógép nélkül is elvégezhetôk, 
azokat többféle szoftver is segíti. A tanúsítás 
költsége a tanúsításra fordított munkaidôtôl 
és a tanúsítási feladattól függ. Az energetikai 
tanúsítvány készíttetésének költsége magán-
személyek esetében az ingatlan eladásakor el-
ismert költségnek számít, illetve az adóalapot 
csökkentô tényezô.

13ÉPÜLETEK ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSA
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Noha az érvényes jogszabályok hasz-
nált lakások esetén csak 2012-tôl teszik 

kötelezôvé a tanúsítást adásvételnél vagy 
hosszabb távú bérbeadásnál, mégis érdemes 
élni ezzel a lehetôséggel, akár eladunk, akár 
vásárolunk. Sôt akkor is jól jöhet a tanúsít-
vány, ha nagyobb korszerûsítést tervezünk. 
Ha eladóként állíttatjuk ki a tanúsítványt, 
abból kiderülhet, hogy érdemes-e még az el-
adás elôtt korszerûsíteni a lakást, ami ezzel 
jobb energetikai kategóriába kerülhet, így akár 
magasabb árat kaphatunk érte. Ráadásul a ta-
núsítvány adta korrekt és hiteles tájékoztatás 
erôsítheti a leendô vevôk bizalmát.

Vevôként egyértelmû a helyzet: új épület 
vásárlásakor mindenképpen kérjük el a kisze-
melt lakás lakcímkéjét. Használt lakás esetén 
is érdemes jelezni az eladónak, hogy szeret-
nénk látni a tanúsítványt, mert így elôre tájé-
kozódhatunk, hogy milyen energiafogyasztás-
ra számíthatunk majd, illetve hogy beköltözés 
után mennyit kell majd korszerûsítésre köl-
tenünk. Megkönnyítheti a döntést a tanúsít-
vány akkor is, ha több lakás közül szeretnénk 
választani, hiszen így könnyen összehasonlít-
hatóvá válik a lakások energetikai állapota.

Ha nem adunk el, és nem is veszünk lakást, 
viszont szeretnénk felújítani a meglévô ott-
honunkat, akkor is jó támpont lehet az ener-
giacímke. A tanúsítvány javaslatai segíte-
nek eldönteni, mire érdemes megtakarított 
pénzünket fordítani, mi az, amit feltétlenül 
korszerûsíteni kell lakásunkban.

Fontos tudni, hogy a tanúsítvány kiállítta-
tása mindig az eladó vagy bérbeadó dolga, 
így a költségek is ôt terhelik.

SZAKÉRTÔI ADATBÁZIS 

Elôször is felmerül a kérdés, hogy honnan és 
hogyan válasszuk ki azt, akivel elvégeztet-
jük majd lakásunk energetikai tanúsítását. 
A szakértôk névsora és a jogosultsági szám, 
ami azt bizonyítja, hogy valóban letette a 
szükséges szakvizsgát, a Magyar Építész Kama-
ra (www.mmk.hu) és a Magyar Mérnöki Kamara 
(www.mek.hu) honlapjának névjegyzékében ta-
lálható. Mielôtt megbízunk valakit a tanúsít-
vány kiállításával, ellenôrizzük, hogy valóban 
rendelkezik-e a megfelelô jogosultsággal!

Energiatanúsítás a gyakorlatban

HELYSZÍNI SZEMLE 

Korábban már említettük, hogy egy ingatlant 
kétfajta módszertan szerint lehet hivatalosan 
tanúsítani. A lakás tényleges energetikai álla-
potáról és a szükséges, lehetséges beruházá-
sokról a számításon, azaz tényleges mûszaki 
paramétereken alapuló módszer ad elfogadha-
tó információt, ezért ezt javasoljuk mindenki-
nek, aki megrendeli a tanúsítványt. 

Használt lakások esetén a számításos mód-
szertannál a tanúsításhoz a szakembernek 
helyszíni szemlét kell tartania, hogy felvegye 
azokat az adatokat, amelyek alapján elvég-
zi majd a besorolást. Felméri például, hogy 
mibôl épült a ház, milyen az alaprajza, milyen 
vastagok a falak, hôszigeteltek-e, milyen az 
ajtók, ablakok állapota, milyen típusú és korú 
a fûtési rendszer stb. Mindezt természetesen 
roncsolásmentesen kell elvégezni, tehát nem 
kell a falak megbontására vagy a kazán szét-
szerelésére számítanunk. Segíthetjük a tanú-
sító munkáját azzal, hogy – ha megvannak – 
elôkészítjük a ház vagy a lakás építési terveit, 
alaprajzát, a korábbi felújítások tervrajzait.

 

Segíthetjük a tanúsító munkáját azzal, 
hogy – ha megvannak – elôkészítjük a ház 
vagy a lakás építési terveit, alaprajzát, a 
korábbi felújítások tervrajzait. 

A felmérés során szükség lehet mûszeres 
vizsgálatra is, így például a hôhidak feltá-
rására hôkamerás felvétel vagy hôpisztolyos 
diagnosztika készítésére a házról, a nyílászá-
rók állapotát pedig úgynevezett légtömörség-
méréssel (BlowerDoor-méréssel) ellenôrizheti 
a szakértô.

15ÉPÜLETEK ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSA



171. LÉPÉS – ODAFIGYELÉS

A helyszíni adatfelvétel és egy elôre meg-
határozott számítási módszertan alapján álla-
pítják meg az épület energetikai besorolását. 
A számítást általában szoftverek segítik, így 
néhány napon belül kézhez is kaphatjuk ott-
honunk lakcímkéjét. 

A TANÚSÍTVÁNY TARTALMA

A tanúsítványon egyértelmûen fel kell tün-
tetni, hogy melyik ingatlanra vonatkozik, és 
ki készítette el. Ezenkívül tartalmazza azt is, 
hogy a mûszaki paraméterek alapján mekkora 

Energiahatékonysági osztály
Az épület energiafogyasztása  

a követelményértékhez viszonyítva
Megnevezés

A+  <55%
 Fokozottan energiata-

karékos

 A  56–75%  Energiatakarékos

 B  76–95%  Követelménynél jobb

 C  96–100%  Követelménynek megfelelô

 D  101–120%  Követelményt megközelítô

 E  121–150%  Átlagosnál jobb

 F  151–190%  Átlagos

 G  191–250%  Átlagost megközelítô

 H  251–340%  Gyenge

 I  341%<  Rossz

A követelményértékhez viszonyított várható energiafogyasztás az egyes energetikai osztályokban
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a lakás elvi energiafogyasztása négyzetméter-
re vetítve, és mennyinek kellene lennie, hogy 
megfeleljen az aktuális követelményeknek. 
A már említett „A+”-tól „I”-ig terjedô skáláról 
leolvashatjuk az adott ingatlan besorolását. 
A skálán a „C” osztály jelenti azt, hogy az 
ingatlan megfelel az aktuális követelményér-
tékeknek, azaz a mûszaki állapot alapján vár-
ható fûtési és hûtési energiaigénye megfelel 
a legújabb szabványnak. Ha ennél jobb, „B”, 
„A”, vagy „A+” jelölést mutat a skála, akkor 
kevesebb, ha „D” vagy annál gyengébb a be-
sorolása, akkor magasabb energiafogyasztás-
ra kell számítanunk. 

MEGTAKARÍTÁSI JAVASLATOK

A tanúsítvány egyik legfontosabb része a 
korszerûsítési javaslatokat tartalmazó rovat. 
Itt a szakértô leírja, melyek azok a beavat-
kozások, amelyekkel javíthatjuk otthonunk 
energetikai besorolását, és azt is megállapít-
ja, hány energiaosztályt léphetünk elôre, ha 
minden tanácsát megfogadjuk. 

A javaslatok a jogszabály szerint csak 
energiamegtakarítási sorrendet tartalmaznak, 

azaz sorrendbe állítják, melyik beavatkozással 
lehet a legtöbbet megspórolni. A szakember 
tapasztalata segíthet abban a döntésben, 
hogy a legkisebb ráfordítás mellett a leg-
jobban megtérüljön az energiamegtakarítást 
célzó korszerûsítés, ezért a tanúsítás mellé 
érdemes költséghatékonysági számításokat is 
kérni. Ezekbôl a számításokból kiderül, hogy 
az egyes javaslatok mekkora beruházási költ-
séggel járnak, mennyi energia takarítható 
meg ezáltal, és mennyi idô alatt térül meg a 
befektetett összeg az energiaszámlák csökke-
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haszontól, amit a szakértô által javasolt 
energiamegtakarítási beavatkozások hoz-
hatnak.

Az energiatanúsítvány a kiállításától szá-
mított 10 évig érvényes.

TÁRSASHÁZAK TANÚSÍTÁSA

Ha több lakás van egy épületben, akkor fel-
merül a kérdés, hogy ezeket csak egyszerre 
vagy akár külön-külön is lehet-e tanúsítani. 
A jogszabály szerint elvégezhetô a tanúsítás 
akár egy lakásra is, de a szakértônek ilyenkor 
is az egész épület tanúsításával kell kezdenie, 
majd a lakás egyéni adottságait figyelembe 
véve korrigálja a számítást, és sorolja be az 
ingatlant. A korrekciónál figyelembe veszi 
például a lakás tájolását, azt, hogy mekkora 
a hûlô (azaz nem a szomszédos fûtött lakással 
érintkezô) felülete, történt-e már korábban 
valamilyen korszerûsítés stb.

Ha társasházban lakunk, akkor célszerû 
közösen összefogva, az egész épület tanúsí-
tását elvégeztetni, mert így az egy lakásra 

esô költségek jóval alacsonyabbak lesznek. A 
jogszabály szerint az egész házra készített, 
összesített tanúsítvány érvényes az egyes 
lakások eladásakor, bérbeadásakor. Ugyanak-
kor elôfordulhat az is, hogy éppen a lakások 
egyéni adottságai, illetve a korábban elvég-
zett beruházások miatt a különbözô lakások 
energiaosztálya eltér majd egymástól, illetve 
a ház összesített energiaosztályától. Éppen 
ezért, ha társasházban szeretnénk lakást ven-
ni, ha rendelkezésre áll, inkább a lakás egyedi 
tanúsítványára támaszkodjunk a döntés elôtt.  

PANASZOS ESETEK

A jogosultsági vizsga és a speciális szakké-
pesítés elvileg garantálja a tanúsító minôségi 
munkáját. Ugyanakkor, mint bármilyen szol-
gáltatás esetén, itt is elôfordulhat, hogy 
nem vagyunk elégedettek az eredménnyel. 
Ha úgy találjuk, hogy a szakértô nem végzett 
megfelelô munkát, akkor az ôt nyilvántartó 
kamarák etikai bizottságához fordulhatunk 
panasszal, akik kivizsgálják az ügyet, és ha 
jogos volt a panaszunk, akkor fegyelmi eljá-
rást indítanak a bepanaszolt tanúsító ellen.

nésével. A számítás megkönnyítheti dönté-
sünket a fejlesztések ütemezésérôl.

A tanúsítványból egyértelmûen kiderül, 
hogy a számítások szerint mekkora a lakásunk 
elvi energiaigénye. A tényleges fogyasztásunk 
egyéni szokásaink miatt jelentôsen eltérhet 
ettôl, hiszen nem mindegy, hány fokra szeret-
jük fûteni a lakást, nyitva felejtjük-e az abla-
kokat fûtési idényben, minden nap a kádban 
lubickolunk, vagy inkább a gyors zuhanyozást 
részesítjük elônyben. 

Érdekes lehet a számított energiafogyasz-
tást összehasonlítani a számlák szerinti 
tényleges fogyasztásunkkal, mert ha tud-
juk, mennyire vagyunk energiahatékonyak 
vagy -pazarlóak, könnyebben változtatunk 
azon. Kérhetünk személyre szabott taná-
csokat is a szakértôtôl, hogy hogyan hasz-
nosítsuk ésszerûbben az energiát ottho-
nunkban!

A TANÚSÍTÁS DÍJA

A tanúsítás a ráfordított idôtôl és a feladat 
bonyolultságától függ. A jogszabály szerint 
legfeljebb 11 000 forint munkadíjat, és indo-
kolt költségeket (utazás, fényképezés, fény-
másolás) számíthat fel a tanúsító. Ha elkerül-
hetetlen az alaposabb mûszaki felmérés (és 
ilyen lesz a használt lakások nagy része, ahol 
nem áll rendelkezésre a hiteles mûszaki doku-
mentáció), akkor a munkadíj a jogszabály sze-
rint 25 000-30 000 forint körül alakulhat, erre 
jönnek még az esetleg szükséges speciális 
vizsgálatok, illetve a további szaktanácsadás 
költségei. Természetesen a tanúsítást nyújtó 
szakemberek szolgáltatási csomagjai és az 
ehhez szabott árak eltérôek lehetnek, ezért 
mindig elôre tájékozódjunk, hogy az árajánlat 
mögött milyen mélységû mérnöki munka áll.

Összességében elmondható, hogy a ta-
núsítás néhány 10 000 forintos költsége 
messze elmarad attól a pénzben is mérhetô 
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Energetikai tanúsítvány

1. A tanúsítványon szerepelnie kell a 
megrendelô nevének és címének.

2. Fel kell tüntetni a tanúsított ingatlan 
pontos címét, hogy az épület egyértelmûen 
beazonosítható legyen.

3. A tanúsító neve, címe és a Mérnök vagy 
Építész Kamara által nyilván tartott jogo-
sultsági száma is a dokumentum kötelezô 
eleme.

4. Az összesített energetikai jellemzô értéke 
megmutatja, hogy alakja, falazata, fûtési 
rendszere stb. alapján, mekkora a lakás elvi 
energiaigénye éves szinten egy négyzetmé-
terre. Ezt kWh/m2 a-ban adják meg. 

5. A tanúsítványon szerepel egy összehasonlí-
tási érték is, szintén kWh/m2 a-ban, ami azt 
mutatja, hogy mennyi lenne az új szab-
ványok alapján elfogadott elvi energiafo-
gyasztás.

6. Százalékban is megadják, hogy az épü-
let elvi fogyasztása mennyiben tér el a 
követelménytôl. 100% feletti értéknél 
lakásunk több energiát igényel az üzemel-
tetéshez, mint az új építésû lakásokra 

vonatkozó aktuális mûszaki szabványok 
elôírása. 100% alatti érték azt jelenti, 
hogy a követelményértékeknél alacsonyabb 
energiafogyasztású, azaz jobb besorolású 
lesz az épület.

7. A hûtôk, mosógépek címkézéséhez hason-
lóan „A+”-tól „I” kategóriáig energetikai 
osztályba sorolják az ingatlant, ahol az 
„A+” a legjobb, az „I” a legrosszabb kate-
góriát jelenti. 

8. Az energiaosztályt egy színes skálán is 
feltüntetik, ami segíti a könnyebb eligazo-
dást.

9. Ha a tanúsított épület nem éri el a C kate-
góriát, akkor korszerûsítésre és hatékony 
üzemeltetésre vonatkozó javaslatokat is 
tesz a tanúsító.

10. A kiállítás dátuma és a készítô aláírása hi-
telesíti a dokumentumot, amely a kiállítás-
tól számított 10 évig érvényes. 

11. Nem kötelezô elem, de bevett gyakorlat, 
hogy az épületrôl készült fotó is szerepel a 
dokumentumon.

A+
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Energetikai tanúsítvány

1

3

4

5

6

7
8

9

10

11

2
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Az energiatanúsítvány korszerûsítési ja-
vaslatai bizonyára sokat lendíthetnek a 

tulajdonosok beruházási kedvén. Az emberek 
többsége azonban nem tudna teljes egészében 
önerôbôl finanszírozni egy-egy nagyobb fej-
lesztést, de ezért még nem kell lemondaniuk 
a korszerûsítésrôl. 

A beruházások finanszírozását számos le-
hetôség segíti az állami támogatásoktól a 
hitelekig, amelyeket okosan kihasználva 
javíthatunk otthonunk energetikai állapo-
tán, és csökkenthetjük energiaszámlánkat.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

A magyar állam többféle módon igyek-
szik ösztönözni a lakosságot arra, hogy 
energiahatékonyan használja otthonát, és en-
nek érdekében fokozatosan korszerûsítse azt. 

Klímabarát Otthon Program
2009-tôl a korábban Panelprogram néven is-
mert támogatási rendszert, 2010-tôl pedig 

a korábbi évek Nemzeti Energiatakarékossá-
gi Programját (NEP) felváltotta a Klímabarát 
Otthon Program.

A korábbi állami támogatásokhoz hason-
lóan, továbbra is az épületek energetikai 
korszerûsítése, a lakások energiafogyasztásá-
nak csökkentése a cél, így az elavult fûtési 
és vízmelegítô rendszerek korszerûsítését, az 
ablakok hôszigetelését vagy cseréjét, az épü-
let külsô hôszigetelését, vagy akár napkollek-
torok felszerelését támogatja a program.

A Klímabarát Otthon pályázati rendszer 
sajátossága, hogy kizárólag kimutatható 
szén- dioxid-megtakarítással járó beruházá-
sokat támogat, ezért a pályázat részeként 
az errôl szóló számítást is be kell nyújtani. 
Ugyanakkor a magasabb szén-dioxid-megta-
karítással járó korszerûsítés esetén a támo-
gatási intenzitás is nô, így az úgynevezett 
KlímaBónusz elnyerésével elvileg akár 60 
százalékos állami támogatásra is számítha-
tunk. A pályázatokat két, a lakosságot érintô 
alprogram keretében írta ki a források keze-
léséért felelôs Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium.

Beruházások finanszírozása

Energiahatékony Otthon Alprogram
A pályázaton hagyományos technológiával 
(például téglából, vályogból, fából stb.) épült 
lakások, családi házak tulajdonosai, illetve 
társasházi lakóközösségek, lakásszövetkeze-
tek indulhatnak. A különbözô beruházások 
(fûtéskorszerûsítés, nyílászárócsere és fel-
újítás, hôszigetelés, napkollektor felszere-
lése) alapesetben 30 százalékos támogatást 
kaphatnak. A támogatás feltétele, hogy a 
beruházás után az épület, lakás legalább egy 
energiaosztállyal jobb besorolásba kerüljön, a 
magasabb támogatást jelentô KlímaBónuszt 
pedig azok kapják, akik a beruházással leg-
alább B, vagy annál magasabb kategóriát 
érnek el. Ez azt jelenti, hogy ha például „F” 
energiaosztályú otthonunk a tetô szigetelé-
se után „E” kategóriába ugrik, akkor a beru-
házást az állam 30 százalékkal támogathat-
ja. Ha ugyanezt az otthont komplex módon 
újítjuk fel, azaz a tetô mellett a homlokzatot 
is szigeteljük, kicseréljük a nyílászárókat, 
korszerûsítjük a fûtést, és még napkollektort 
is felszerelünk, és ezzel sikerül elérni az „A+” 
energiaosztályt, akkor (egy bizonyos összeg-
határig) a beruházás akár 60 százalékát is a 

pályázatból fedezhetjük. A lakás energetikai 
kategóriájának alakulását a beruházás elôtt 
és után energetikai tanúsítvánnyal kell alá-
támasztani, amely a pályázati dokumentáció 
kötelezô része.

A felújításokon túl új otthon építésére is 
kérhetünk támogatást a program keretében, 
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amennyiben az új ház eléri az „A+” energia-
osztályt.

A nyertesek a beruházási költségek fenn-
maradó részét saját erôbôl, illetve kedvezmé-
nyes kamatozású hitelbôl finanszírozhatják. A 
programhoz kapcsolódó kedvezményes hitel 
feltételeirôl a www.mfb.hu honlapon lehet 
bôvebben informálódni. 

Panel Alprogram
A Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályáza-
ti kerete 2009 második felében volt elérhetô 
az iparosított technológiával épült társashá-
zi lakóközösségek számára. Hôszigetelésre, 
fûtési rendszerek korszerûsítésére, árnyékoló 
szerkezetekre, megújuló energiatermelô rend-
szerek korszerûsítésére stb. lehetett benyúj-
tani támogatási igényt. Ebben a keretben 
iparosított technológiával épült házak lakó-
közösségei indulhattak, azaz az egész épület 
közös felújítására lehetett pályázni, az egyes 
lakók egyéni beruházásait ez a program nem 
támogatta. A nyertes pályázatok alapesetben 
a beruházások 1/3-át kaphatták állami támo-
gatásként, de kiemelten magas szén-dioxid-
megtakarítással járó projektek KlímaBónuszt 

kaphattak, amivel akár 60 százalékos támoga-
tást is elérhettek.

Az állami támogatás mellett több önkor-
mányzat saját pályázatot írt ki a lakosságnak, 
ahol a fenti korszerûsítési lépésekre pályáz-
hattak, így a nyertesek a beruházási terheiket 
még tovább csökkenthették.

A Klímabarát Otthon Program részleteirôl 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium honlapján (www.kvvm.hu), illetve a 
pályázatkezelô Energia Központ honlap-
ján (www.energiakozpont.hu) oldalon lehet 
bôvebben tájékozódni.

Mivel a lakosságnak szóló energetikai pá-
lyázatok minden évben változnak, ezért a 
beruházás tervezésekor érdemes alaposan 
utánajárni annak, hogy mik a támogatási 
lehetôségek, jogosultak vagyunk-e a támo-
gatásra, milyen feltételekkel indulhatunk stb.

Lakás-takarékpénztárak
Ha valaki energetikai korszerûsítést ter-
vez otthon, és hajlandó erre elôtte néhány 
évig spórolni, érdemes úgynevezett lakás-
elôtakarékossági szerzôdést kötnie. Ennek 
a kamatadómentes megtakarítási formának 

a lényege, hogy elôre meghatározott idôn át 
havi fix összeget félreteszünk egy elkülönített 
számlán, amihez a magyar állam törvényben 
garantált támogatást nyújt. Ez az adott évi 
megtakarítás 30 százalékának megfelelô ösz-
szeg, de legfeljebb évi 72 000 forint lehet. 

Lakás-elôtakarékossággal más támogatási 
formákhoz képest sokkal könnyebben kap-
hatunk állami támogatást, hiszen ezt bármi-
lyen lakástípusra, minden nagykorú magyar 
állampolgár igénybe veheti, a támogatásért 
nem kell külön pályázni. Ráadásul a szerzôdés 
lejártakor a lakás-takarékpénztáraktól – 
a megtakarított összeggel közel megegyezô 
mér tékû – kedvezô kamatozású hitelt is felve-
hetünk. A lakás-takarékpénztáraknak is meg 
kell gyôzôdniük ügyfelük hitelképességérôl, 
de a hitelbírálati eljárás jóval rugalmasabb és 
egyszerûbb, mint általában a bankoknál, mi-
vel az ügyfelek már többéves elôtakarékossági 
múlttal rendelkeznek.

A lakás-elôtakarékosság további elônye, 
hogy rugalmas feltételekkel köthetô: megvá-
laszthatjuk, mennyi ideig, milyen havi össze-
get szeretnénk félretenni. A szerzôdés lejárati 
ideje 4–8 év. Ugyanakkor a vállalt terhek elôre 
kiszámíthatók, hiszen a betéti kamatot, az ál-
lami támogatás mértékét és a hitelkamatot 
már a szerzôdéskötéskor elôre rögzítik.
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Ha közvetlen családtagjaink nevére is kö-
tünk lakás-elôtakarékossági szerzôdést, 
tovább növelhetjük az egy ingatlanra fel-
használható állami támogatás mértékét.

Társasházak, lakásszövetkezetek is élhetnek 
a lakás-takarékpénztárak adta le he tôséggel. 
Ebben az esetben a megtakarítás és a hitel 
a társasház közös tulajdonának felújítására, 
karbantartására költhetô, például a közmûvek 
korszerûsítésére, a homlokzat vagy a tetô 
szigetelésére, a ház központi fûtésének kiala-
kítására vagy felújítására. Társasházak eseté-
ben a maximális állami támogatást a lakások 
száma alapján állapítják meg. Minél több la-
kás van a házban, annál magasabb a lehívható 
állami hozzájárulás összege, ami egy kétlaká-
sos társasház esetében maximum évi 108 000 
forint lehet, míg egy 241 lakásos vagy annál 
nagyobb esetében maximum 324 000 forint.

Társasházak és lakásszövetkezetek a keres-
kedelmi bankoknál egy olyan hitelkonstrukci-
ót is igénybe vehetnek, ahol nem kell megvár-

ni a takarékossági idô lejártát, hanem már a 
nulladik megtakarítási évben is fel lehet ven-
ni akkora összegû hitelt, amekkora a várható 
megtakarítás lesz.

A lakás-elôtakarékosságról további infor-
máció a www.lakaskassza.lap.hu oldalon talál-
ható.

Önkormányzati támogatások
A települési önkormányzatok is támogathat-
ják saját hatáskörben a lakosság energetikai 
fejlesztéseit egyéni vagy társasházi szinten. 
Nem ritka az ablakcserére, kémények felújí-
tására vagy hôszigetelésre kiírt önkormány-
zati pályázat. Az állami forrás mellett az ön-
kormányzat helyi szintû pályázat keretében 
kiegészítô támogatást nyújthat a panelépü-
letek felújításához is. Érdemes tehát figyel-
ni önkormányzatunk honlapján vagy hírleve-
leiben a pályázati lehetôségeket, mert azok 
akár egy-egy kisebb beruházás, vagy nagyobb 
felújítás kiegészítéseként is felhasználhatók, 
és jelentôsen javíthatják a beruházás megté-
rülését.

BERUHÁZÁS HITELBÔL

Számos bank kínál olyan hiteleket, amelyeket 
például ablakcserére, fûtési rendszer felújítá-
sára, hôszigetelésre vagy akár megújuló ener-
giás rendszerekre fordíthatunk. 

Mielôtt döntenénk a hitel felvételérôl, 
elsôsorban azt kell mérlegelni, hogy a cél, 
amire az igényelt kölcsönt felvesszük, meg-
éri-e a kockázatot. Megtérül-e, s ha igen, 
mennyi idô alatt térül meg a beruházásunk? 
Tudjuk-e vállalni a törlesztôrészletek fizetését 
a futamidô végéig felmerülô kockázatokkal 
együtt? Számolni kell azzal is, hogy a hitel 
futamidejére költségeink emelkednek, amit 
a legtöbb esetben csak részben tudnak el-
lensúlyozni a korszerûsítés eredményeként 
csökkenô energiaszámlák. Az is igaz, hogy 
a beruházás növelheti otthonunk értékét és 
komfortfokozatát. Mielôtt tehát a hitelfelvé-
tel mellett döntenénk, fontoljuk meg alapo-
san ezeket a kérdéseket, és kérjük ki függet-
len, megbízható szakértôk véleményét, hogy 
a legjobb mûszaki és pénzügyi megoldást 
választhassuk.

Hitelgarancia-alap
A hitelek, állami támogatások hozzáférésé-
nek egyik leggyakoribb akadálya az önerô hi-
ánya, vagy az, hogy a hitelfelvevô nem tud 
elegendô biztosítékot felajánlani a bank szá-
mára. Sok beruházás marad el amiatt, hogy 
– bár a szándék megvan – a tulajdonosok nem 
rendelkeznek azzal az indulótôkével vagy biz-
tosítékkal, amivel a hitelt vagy állami támo-
gatást fel lehetne venni. 

Erre a problémára jelenthet megoldást a hi-
telgarancia-alap létrehozása. Magyarországon 
mostanában készítik elô, és remélhetôleg a 
közeljövôben létre is jön egy olyan pénzügyi 
alap, amely ahhoz nyújt biztosítékot, hogy a 
társasházak és lakásszövetkezetek energeti-
kai beruházásaikhoz az önerôt is hitelbôl tud-
ják fedezni.
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311. LÉPÉS – ODAFIGYELÉS
Kevesebb energia, kellemesebb klíma

Minden egyes alkalommal, amikor laká-
sunkban fûtünk vagy hûtünk, ebédet fô-

zünk vagy autóba ülünk, olyan döntéseket 
hozunk, amelyek hatással vannak környeze-
tünkre. Ilyenkor ugyanis fosszilis energiahor-
dozókat (például földgázt, szenet, benzint) 
égetünk el, amely során üvegházhatású gázo-
kat, elsôsorban szén-dioxidot juttatunk a lég-
körbe. Ezzel pedig mindnyájan hozzájárulunk 
az éghajlatváltozáshoz.

A klímaváltozás legfôbb okozója ugyanis 
energiatermelésünk és -felhasználásunk je-
len legi módja, hiszen az összes szén-dio-
xid-kibocsátás döntô része valamilyen ener-
giafogyasztás eredménye. Sokak fejében a 
légszennyezés kapcsán még mindig füstöt 
okádó gyárkémények képe rémlik fel, és hiszik 
tévesen, hogy az ipari létesítmények tehetôk 
felelôssé a klímaváltozásért. A valóság ezzel 
szemben az, hogy Magyarországon az ösz-
szes felhasznált energia több mint egyhar-
madát közvetlenül a háztartások fogyasztják 
el olyan mindennapos tevékenységek során, 
mint a fûtés, fôzés, melegvíz-használat, vi-
lágítás stb.

Az áram használata és a szén-dioxid-kibo-
csá tás közötti kapcsolat talán kissé nehezeb-
ben megfogható, mint például a fûtés esetén, 
amikor mi magunk égetünk el valamilyen 
tü ze lôanyagot, és sokszor saját szemünk-
kel is láthatjuk a kéményen eltávozó füstöt. 
Azonban ha egy kicsit jobban belegondolunk, 
az árammal is hasonló a helyzet, hiszen a leg-
több erômû szenet vagy gázt éget el az áram 
elôállításához. Vagyis ugyanúgy szén-dioxid 
kerül a levegôbe, a különbség mindössze any-
nyi, hogy mindez nem az otthonunkban tör-
ténik. Ráadásul a felhasznált erôforrásokban 
rejlô energia csaknem kétharmada elvész 
az áram elôállítása és szállítása során. 

Ahhoz, hogy otthonunkban 1 kilowattórányi 
áramot elfogyaszthassunk, az erômû csak-
nem 3 kilowattórányi energiát használ fel. 

Egyéni döntéseivel, hétköznapi szokásaival 
minden egyes ember hatással van az éghaj-
latváltozásra. Mit jelent mindez? Azt, hogy 
e döntések, szokások megváltoztatásával 
min den egyes ember tehet is a klímaváltozás 
ellen! A következô fejezetekben bemutatjuk, 

mennyi mindent tehetünk ennek érdekében. 
Elég egy kis odafigyelés, apró változtatás, és 
közben még a megszokott kényelmünkrôl sem 
kell lemondanunk. Mi is hozzájárulhatunk az 
éghajlatváltozás lassításához, és még energia-
költségeinket is jelentôsen csökkenthetjük.

Magyarország teljes energiafelhasználása ágazatonként
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MINDENNAPI ÉGHAJLATVÉDELEM

Magyarországon egy fôre átlagban napon-
ta 15 kg szén-dioxid-kibocsátás jut. Ha vál-
toztatunk néhány szokásunkon, jelentôs 
mennyiségû szén-dioxidtól kímélhetjük meg 
a légkört.

Ha csupán 1°C-kal csökkentjük lakásunk hô-
mérsékletét, évente kb. 300 kilogrammal ke-
vesebb szén-dioxidot bocsát ki háztartásunk.

Ha éjszaka, vagy amikor nem tartózkodunk 
otthon, kb. 3°C-kal alacsonyabban tartjuk a 
hômérsékletet lakásunkban, évente kb. 440 kg 
szén-dioxid-kibocsátást kerülhetünk el.

Nyílászáróink szigetelésével évente 140 
kilogrammal kevesebb szén-dioxidot bocsá-
tunk ki.

Ha egyetlen hagyományos izzót kompakt 
fénycsôre cserélünk, évente 75 kilogrammal 
kevesebb szén-dioxidot bocsátunk ki.

Ha ruháinkat nem forró vízben mossuk, 
évente 250 kg szén-dioxid-kibocsátást kerül-
hetünk el.

Ha kikapcsoljuk a tévét, hifit, DVD-lejátszót 
és a számítógépet, amikor nem használjuk 
azokat, több száz kilogrammal kevesebb szén-
dioxidot bocsátunk ki a levegôbe évente.
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Az Európai Unióban ma a teljes energiafo-
gyasztás csaknem 40 százalékát az épü-

letek üzemeltetésére fordítjuk. Az energia 
azonban egyre drágább, a hagyományos ener-
giahordozó-készletek végesek, és a folyamato-
san növekvô energiafelhasználás a környezetet 
is egyre nagyobb mértékben károsítja. Létkér-
dés, no és egyre inkább pénzkérdés is, hogy 
takarékoskodjunk az energiával.

A háztartások összes energiafelhasználása 
ugyan nem nôtt jelentôsen az elmúlt évek-

ben, az energiaárak azonban folyamatosan 
emelkednek. Az áremelkedéshez hozzájárul 
az is, hogy az állami források szûkülése kö-
vetkeztében fokozatosan csökken a támoga-
tásban részesülô háztartások száma. Ráadá-
sul a lakossági áram- és gázárak emelkedése 
meghaladja az átlagkeresetek növekedését. 
Így ma egy átlagos háztartás összes sze-
mélyes kiadásainak körülbelül egyhetedét a 
villany-, gáz- és vízszámlák kifizetésére for-
dítja. 

Otthonunk energiakiadásai

Energiaárak és reálkeresetek alakulása 2000 óta
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Lássuk, mennyit is költ egy átlagos ház-
tartás egy évben energiára! Magyarországon 
a legtöbb háztartás gázzal fût, süt-fôz, és 
villanybojlerrel állítja elô a meleg vizet, így 
a számításoknál mi is ezt tekintjük átlagos-

nak. Egy átlagos háztartás hozzávetôlegesen 
az ábrán jelölt energiaköltségekkel számolhat 
(2009-es árakon a földgáz 3517 Ft/GJ, a villa-
mos energia 47 Ft/kWh).

Otthonunk energiakiadásai (2009-es átlagárakon számolva)
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Épületeink, lakásunk ésszerû üzemeltetése, 
az energia tudatos és hatékony használata, 

valamint szokásaink, igényeink felülvizsgála-
ta számos energiamegtakarítási lehetôséget 
kínál.

Legtöbbször elég, ha jobban odafigye-
lünk energiafelhasználásunkra. Ha például 
havonta követjük energiaszámláinkat, ak-
kor idejében észrevehetjük, hogy egy rosz-

szul mûködô berendezés miatt megugrott a 
fogyasztásunk, és idôben közbeléphetünk. 
Ha pedig az energiamegtakarítási javaslatok 
bármelyikét megfogadjuk, az a számlánkban 
is jól észrevehetôen jelentkezik majd, és 
közben nem kell lemondanunk a megszokott 
kényelemrôl sem. Táblázatunk ízelítôt nyújt 
az így elérhetô energia- és pénzmegtakarítási 
lehetôségekrôl.

Ugyanazt kevesebbért!

Energia- és költségmegtakarítási 
lehetôségek

Megtakarított  
energia/év

Megtakarított költség/év 2008 
végi árakon kerekítve

2 °C-kal csökkentjük lakásunk 
hômérsékletét

3-7 GJ 10 000-25 000

Fürdés helyett minden nap zuhanyozunk 
(áram)

3800 kWh 180 000

Fürdés helyett minden nap zuhanyozunk 
(víz)

65 000 liter 40 000

Nem hagyjuk standby állapotban a tévét, 
hifit, számítógépet stb.

130 kWh 6 000

Öt izzólámpát kompakt fénycsôre cserélünk 
(kb. napi 4 órás használat esetén)

350 kWh 16 500

2 °C-kal növeljük hûtôszekrényünk 
hômérsékletét (7 °C-ra)

50 kWh 2 500

Mosogatógépünk energiatakarékos prog-
ramját használjuk

50 kWh 2 500
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FÛTÉS

Egy átlagos háztartásban a felhasznált összes 
energia csaknem háromnegyedét fûtésre for-
dítjuk. Ez meglepôen nagy arány ahhoz képest, 
hogy az évnek legfeljebb a felében fûtünk. 
Szintén elgondolkodtató, hogy egy magyar 
háztartás körülbelül háromszor annyi energiát 
használ fel egy ugyanakkora lakás fûtéséhez, 
mint egy osztrák. Elég, ha csak a rosszul szi-
getelt épületeinkre, huzatos ablakainkra, sza-
bályozatlan fûtési rendszereinkre, valamint 
elöregedett kazánjainkra gondolunk.

Néhány megfontolandó ötlet
»   Fûtésünk optimális energiafelhasználását 

már a tervezéskor érdemes pontos mérete-
zéssel kialakítani. Ha túlméretezzük a ka-
zánt, akkor annak a hatásfoka a csekély le-
terheltség miatt csökken. 

»   Nemcsak a kazán, hanem a radiátorok, 
h ôleadó felületek méretezése, elhelyezése 
is fontos szempont a fûtés megtervezésekor. 
Ne sajnáljuk az idôt és a pénzt az átgon-
dolt tervezésre, mert ezzel a kivitelezés és 
az üzemeltetés költségein is spórolhatunk.

1%

Egy háztartás energiafelhasználásának átlagos megoszlása
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»  Az ablakok alatt elhe lyezett fûtôtestek segí-
tik, hogy a beáramló hideg le ve gô összeke-
veredjen a szoba felfûtött levegôjével, így 
hôérzetünk kellemesebb lesz.

»  A fûtôtestek hô fokszabá lyozójával könnyen be-
állítható a helyiség megfelelô hô mér séklete. 
Ha a termosztát elektronikusan sza  bályozható, 
akkor be is programozhatjuk a mindennapja-
inknak legjobban megfelelô hômérsékletet. 

»   A rendeltetésének megfelelôen próbáljuk be-
állítani egy-egy helyiség hômérsékletét. A 
kellemes közérzethez például a nappaliban 
20 ºC, a gyerekszobában 22 ºC, a hálóban 
18 ºC ajánlott.

»   Mindig csak ott és annyit fûtsünk, ahol és 
amennyire szüséges. Ha napközben hosz-
szabb idôre elmegyünk otthonról, érdemes 
5-6 °C-kal alacsonyabbra állítani a termosz-
tátot, vagy elzárni a radiátorokat, letekerni 
a konvektort. Ha elutazunk, elég a 14-16 °C-
os hômérséklet. A fürdôszobát ele gendô arra 
az idôre felfûteni, amíg használjuk, pél dául 
reggel és este egy-két órára, nappal és éjsza-
ka ott is elég az alacsonyabb hô mérséklet. 
A hálószobát és a vendégszo bát sem feltét-
lenül kell mindig fûteni. Ezekkel az egyszerû 

lépésekkel évente közel 5 százalékát meg-
spórolhatjuk a fûtésre fordított energiának, 
no és költségeink is csökkennek.

1 ºC-kal alacsonyabb hômérséklet körülbe-
lül 6 százalékkal csökkenti a fûtésre for-
dított energiafelhasználást egy túlfûtött, 
23-26 ºC-os lakásban.

»   A termosztátot lehetôség szerint a hôleadó 
felülettôl és a közvetlen napsugárzástól tá-
vol helyezzük el, mert különben nem a helyi-
ség valós hômérsékletét érzékeli. Ugyanilyen 
megfontolásból ne tegyük hideg és huzatos 
helyre se, mert ez túlfûtéshez vezethet. 

»   Ha nincs termosztátunk, egy egyszerû hô mé-
rô is elegendô ahhoz, hogy ideális hôfokon 
tartsuk a szoba hômérsékletét.

»   Bármilyen a fûtési rendszerünk, a kazánok, 
gázkészülékek karbantartásán nem érdemes 
spórolni, hiszen a rosszul beállított égô, a 
lerakódott korom és por rontja a hatásfokot. 
Ellenôriztessük minden évben szakember-
rel a kazánt, konvektorokat, így akár 5-10 
százalékkal is csökkenhet a fûtés költsége! 
A karbantartás nemcsak a jobb energiafel-
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használás, de a balesetek elkerülése miatt is 
fontos. 

»   Fûtési szezon kezdetén vizsgáljuk meg, hogy 
a fûtôrendszerben nem gyûlt-e fel levegô. 
Ezt jelzi az, ha a fûtôtestben csobog a víz, 

vagy a felülete nem egyenletesen meleg. A 
legtöbb fûtôtesten megtalálható légtelenítô 
szeleppel lehet a levegôt kiengedni, hogy az 
hatékonyabban melegítsen. 

»   Az alacsonyabb hômérsékletet is melegnek 
érezzük, ha elég párás a levegô.

»   Ha naponta legalább kétszer 3-5 percig 
szellôztetünk kitárt ablakokkal, akkor az 
elhasznált levegô gyorsan és tökéletesen 
kicserélôdhet a kinti friss levegôre. A hosz-
szú ideig résnyire nyitva hagyott ablakok-
kal csak az utcát fûtjük, és a szoba kihûl. 

»   Az ablakokon besütô nap energiája télen 
is jól hasznosul, naplemente után azonban 
lehûl az ablakfelület, ezért húzzuk be a 
függönyt, eresszük le a redônyt. Vastag sö-
tétítô függöny használata nemcsak a regge-
li lustálkodás idején hasznos, de csökkenti 
az ablakokon keresztüli hôveszteséget is.

»   Ne zárjuk körül bútorokkal a fûtôtestet, és 
ne lógjon rá a függöny, mert így megakadá-
lyozzuk a meleg levegô áramlását.

»   Nem nagy beruházás, mégis a fûtési energia 
akár 5-6 százalékát is megtakaríthatjuk a leg-
több barkácsáruházban beszerezhetô hôtükör-
fóliával. Az alumíniumréteggel bevont fóliát 
a radiátor mögé kell helyezni, így visszaveri a 
hôt, és nem a falfelületet fûtjük feleslegesen. 
A fólia mérete akkor ideális, ha minden olda-
lon 5-10 centiméterrel túllóg a fûtôtesten.
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HIDEG ÉS MELEG VÍZ

Több szempontból is fontos, hogy csökkent-
sük a melegvíz-felhasználást. Egyrészt egy 
átlagos háztartás energiafelhasználásának 
legnagyobb hányadát – a fûtés után – a me-
leg víz elôállítása teszi ki, ami 10-15 százalék. 
Másrészt a meleg vizet a hálózati ivóvízbôl, 
annak felmelegítésével állítjuk elô. A tiszta 
ivóvíz hatékony felhasználását nemcsak az 
indokolja, hogy szûkösen rendelkezésre álló 
erôforrás, de elôállítása és hálózatba juttatá-
sa, valamint a szennyvíz elvezetése és keze-

lése is energiaigényes 
folyamat.

A napi átlag 130-150 
liter vízfogyasztásból 
a melegvíz-igény a 
szokásoktól függôen 
napi 60-80 liter sze-
mélyenként.

Fogyasztást csökkentô ötletek
»   A tárolós vízmelegítôt nem érdemes túlmé-

retezni, ugyanis a felesleges vízmennyiség 

Egy háztartás átlagos napi vízfogyasztása
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felmelegítése és hosszú ideig tartó tárolása 
energiaveszteséget okoz.

»   Tervezéskor arra is célszerû ügyelni, hogy a 
bojler vagy kazán a lehetô legközelebb le-
gyen a vízfelhasználás helyéhez, a kivitele-
zés során pedig, hogy a tárolótartály és a 
csôvezeték szigetelése megfelelô legyen a 
hôveszteség csökkentése érdekében.

»   A hôtárolós bojler termosztátját érdemes 
40 ºC-ra beállítani. Ha sok meleg vízre van 
igényünk, akkor a hôfokszabályozót átme-
netileg feljebb is csavarhatjuk, azonban 
nem célszerû 60 ºC-nál melegebbre állíta-
ni. Magasabb hômérsékleten ugyanis a hô-
veszteség is nagyobb és a vízkôképzôdés is 
gyorsabb. 

»   A villanybojlerek fûtôszála vízkövesedhet, 
ami rontja a bojler hatékonyságát, ezért ér-
demes idônként szakemberrel kitisztíttatni. 

»   Ha hosszabb ideig nem használjuk a bojlert, 
akkor teljesen kapcsoljuk ki.

»   A zuhanyozás nemcsak egészségesebb, de 
harmadannyi vízzel tisztálkodhatunk, mint-
ha kádban fürödnénk. 

»   A hideg- és melegvíz-felhasználás csökken-
tését megkönnyítik a különbözô víztakarékos 

szerelvények, berendezések. A termosztati-
kus csap- és zuhanyteleppel pontosan beál-
lítható a vízhômérséklet, függetlenül a víz-
nyomás változásától. A csap végére szerelt 
perlátor pedig a vízsugárhoz levegôt keverve 
dúsítja a vizet, és így csökkenti a vízfelhasz-
nálást.

»   Lehetôleg ne folyó vízben mosogassunk, 
mossunk fogat, borotválkozzunk. Mosoga-
tásnál használjunk kéttálcás mosogatót az 
öblítôvíz mennyiségének csökkentése érde-
kében.

»   A mosogatógépet az edény szennyezettsé-
gének megfelelô, teljes töltetû, lehetôleg 
kímélô programon használjuk. 
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»   A vízcsapok csöpögését, vécétartályok szi-
várgását minél elôbb szüntessük meg, leg-
többször elég egy tömítôgyûrût kicserélni. A 
folyamatos csöpögés havonta akár egy kád-
nyi vizet is elpazarol. 

»   A hagyományos vécéöblítô tartályokat ér-
demes víztakarékosra cserélni, így akár a 
fe lére is csökkenthetô a vécék vízfelhasz-
nálása.

»   A vízóra felszerelése után a fogyasztás akár 
40 százalékkal is csökkenhet, egyszerûen 
csak azért, mert látjuk, mennyit fogyasz-
tunk, és ezért tudatosabban használjuk a 
vizet.

MOSÁS, SZÁRÍTÁS

A mosógép a mosáshoz szükséges energia 80-
90 százalékát a víz felmelegítéshez használja 
el, 10-20 százalékát pedig a szivattyú és a 
motor mûködtetéséhez, ezért sokat takarítha-
tunk meg, ha az alacsonyabb vízhômérsékletû 
programot használjuk.
»   Vásároljunk „A” energiahatékonysági cím ké-

jû, energiatakarékos programmal üzemelô, 
alacsony energia- és vízfelhasználású, rész-
programmal rendelkezô mosógépet.

»   Az átlagos szennyezettségû ruhákat elegendô 
40 ºC-on mosni. Ha van energiatakarékos 
program, azt használjuk, ekkor alacsonyabb 
vízhômérsékleten, de intenzívebb sulykolás-
sal mos a gép. Az erôsen szennyezett ruhá-
kat mosás elôtt áztassuk be, így nem lesz 
szükségünk az energiaigényes elômosásra és 
a fôzôprogramra.
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»   Használjuk ki a mosódob teljes befogadóké-
pességét, ne mossunk fél adag ruhát, mert 
az közel ugyanannyi energiát és vizet igé-
nyel, mint a teljes adag mosása és öblítése.

»   Mielôtt megvásárolnánk az egyre divatosab-
bá váló szárítógépet, vagy egy szárítóval 
kombinált mosógépet, érdemes elgondol-
kodni azon, hogy valóban szükségünk van-e 
rá. A döntésnél vegyük figyelembe az ener-
giafogyasztási szempontokat is! A szárítóval 
kombinált mosóprogram ugyanis legalább 
háromszor annyi energiát fogyaszt, mint 
egy hagyományos mosóprogram. Egy önálló 
szárítógép pedig körülbelül 2-3-szor annyi 
energiát fogyaszt, mint a mosógép. A gépi 
szárítás tehát még a leghatékonyabb beren-
dezéssel is jelentôs többletkiadással jár.

»   Kerüljük a nagyon nedves ruhák vasalását és 
a higiéniai vasalás sem szükséges minden 
esetben.

»   Vasalásnál energiát takaríthatunk meg, 
ha elôtte csoportosítjuk a ruhákat: 
elôször az alacsonyabb, majd a magasabb 
hômérsékletet igénylô darabokat vasaljuk!

Az energiahatékonysági címke olyan tájé-
koztató lap, amely szemléletesen, könnyen 
értelmezhetôen tartalmazza a háztartási 
gép adatait, mint például a márkanév, a 
modell típusa, zajkibocsátása, valamint a 
termék energiafogyasztása, összehasonlít-
va az azonos kategóriájú termékekkel. Az 
„A+” kategória a leghatékonyabb, tehát a 
legjobb, a „G” kategória pedig a legkevés-
bé hatékony termékeket jelöli. Magyaror-
szágon a kombinált mosó- és szárítógépe-
ken, mosógatógépeken, fényforrásokon, 
hûtôszekrényeken és fagyasztókon, lég-
kondicionálókon és villamos sütôkön kell 
feltüntetni az energiahatékonysági címkét.

A KONYHÁBAN

A konyha az otthon egyik legmeghatározóbb 
része. A konyhai készülékek és berendezé-
sek száma az elmúlt évtizedben rendkívüli 
mértékben megszaporodott. Ide tartoznak a 
tûzhelyek, a hûtô- és fagyasztógépek, a mik-
rohullámú készülékek, a kenyérpirítók, a tea- 
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és kávéfôzôgépek, a különbözô melegítôk, 
forralók stb. Mindezek a berendezések a csa-
lád éves energiaigényébôl 5-10 százalékot fo-
gyasztanak el. Ez a jelentôs tétel egy kis oda-
figyeléssel egyharmadával is csökkenthetô. 

Sütés, fôzés
»   Az edények anyaga, minôsége, formája befo-

lyásolja a fôzéskor felhasznált energia meny-
nyiségét. Használjuk a jó hôvezetésû anya-
gokból, például acélból, öntöttvasból vagy 
zománcozott vasból készült edényeket! Ne 
felejtsük el az edény méretéhez illeszkedô 
fedôt! Fedô nélkül a fôzés több idôt és ener-
giát igényel, mint fedôvel.

»   Figyeljünk oda arra is, hogy az edény mérete 
illeszkedjen a gázrózsa vagy a fôzôlap mé-
retéhez! Ha a láng vagy a fôzôlap széle túl-
ér az edény alján, az energia jelentôs része 
kárba vész, és az étel sem fog gyorsabban 
megfôni. 

»   A fôzés hatásfokát erôsen rontják a homo-
rú vagy domború aljú edények, mert nem a 
teljes felületükön veszik fel a hôt. Egy görbe 
aljú fazék jelentôsen megnövelheti a fôzés 
energiaigényét. 

»   Az elszennyezôdött gázégôk, fûtôfelületek 
is ronthatják a tûzhelyek hatásfokát, ezért 
érdemes idônként alaposan átnézni, és ha 
kell, kisikálni a sütôt, kitisztítani a gázró-
zsákat. A gázégôbôl legegyszerûbben kefé-
vel távolíthatjuk el a szennyezôdéseket.

»   Ha már felforrt az étel, tegyük kislángra, 
így is pontosan annyi idô alatt fog megfôni, 
mint nagylángon. 
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»   Használjuk ki az elektromos fôzôlap és bár-
mely sütô tartalékhôjét is! Mindkettôt a 
fôzési-sütési idô vége elôtt 5 perccel bátran 
kikapcsolhatjuk, a maradék hô bôven elég 
lesz arra, hogy az étel elkészüljön.

»   Fôzni kevés vízben is kiválóan lehet. A zöld-
ségeket, burgonyát ne fôzzük bô lében, 
kevés vízben párolva még a vitaminok egy 
része is megmenthetô. 

Ha kuktában fôzünk, az energiafelhaszná-
lás akár 40 százaléka, míg az idôráfordítás  
70 százaléka is megtakarítható.

»   Sok recept feleslegesen ajánlja a sütô elôme-
le gítését, pedig arra csak néhány speciális fo-
gásnál van szükség, például kenyérsütésnél.

»   Ha új villanytûzhely vásárlását tervezzük, 
válasszunk légkeveréses típust, mert azok 
gyorsabbak és hatékonyabbak, mivel ala-
csonyabb hômérséklet is elegendô az ételek 
elkészítéséhez. Így a sütési energia felét is 
megtakaríthatjuk.

»   Néhány szelet kenyér megpirításához gazda-
ságtalan bekapcsolni a villanysütôt. 

»   A kávéfôzôt ne hagyjuk bekapcsolva azért, 

hogy a kávét vagy a csészét melegen tartsuk, 
helyette a lefôzött kávét töltsük termoszba.

»   Mielôtt megvennénk, vagy bekapcsolnánk a 
legújabb csillogó-villogó elektromos konyhai 
gépet, gondoljuk át, hogy valóban gyakran 
szükségünk van-e rá, nem oldható-e meg a 
feladat kézi erôvel!

Hûtés, fagyasztás
A hûtô- és fagyasztószekrény – folyamatos 
mûködése miatt – egy átlagos család villa-
mosenergia-fogyasztásának körülbelül 30 szá-
zalékáért felel, ezért különösen fontos, hogy 
hatékony („A” vagy „A+” energiahatékony 
osztályú), és kevésbé zajos berendezést vá-
lasszunk. 
»   Mindig akkora hûtôszekrényt vásároljunk, 

amekkora háztartásunk igényeinek megfe-
lel. Többszemélyes háztartás esetén fel nôt -
tenként 60 literes térfogattal számolhatunk. 

»   Ha többet szeretnénk fagyasztani, akkor fa-
gyasztóládát vegyünk. A felülrôl nyitható fa-
gyasztóláda energiafogyasztása gyártmány-
tól függôen 20-40 százalékkal kedvezôbb, 
mint a fagyasztószekrényé.

»   A hûtôszekrényt lehetôleg hûvös helyen, 
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hôforrásoktól (tûzhely, napsütés) távol he-
lyezzük el úgy, hogy a hátsó hôleadó rács jól 
tudjon szellôzni. Ha a megfelelô elhelyezés 
nem megoldható, tegyünk hôtükröt a hûtô 
oldalához (például a sütôvel közös szekrény 
válaszfalához).

»   Ne tegyünk meleg ételt a hûtôbe, illetve le-
he tôleg kerüljük a hûtô ajtajának gyakori 
nyitogatását, mert a bejutó meleg levegôt 

újabb energiafelhasználás árán kell a gépnek 
lehûtenie. A fedél nélkül párolgó meleg ételtôl 
ráadásul gyorsabban jegesedik a hûtôfelület, s 
mivel a jég szigetel, ez újabb felesleges fo-
gyasztást eredményez. Évenként legalább 
egyszer célszerû a fagyasztót leolvasztani.

»   A No-Frost készülékeket ugyan nem kell leol-
vasztani, mert nem képzôdik dér a fagyasz-
tótérben, azonban nemcsak drágábbak, de 
akár 10-30 százalékkal is több áramot fo-
gyasztanak. 

»   Ellenôrizzük rendszeresen, hogy megfelelôen 
zá ródik-e a hûtô és fagyasztó ajtaja, továb-
bá, hogy teljesen épek-e a gumitömítések! 
A szellôzôrácsot tartsuk tisztán.

»   Az élelmiszerek tárolására elegendô, ha a 
hûtôszekrényben +5 ºC, a fagyasztórészben 
pedig –18 °C van. A túlhûtés nem befolyá-
solja az élelmiszer-biztonságot, az áram-
számlát viszont növeli.

Hosszabb távollét esetén célszerû teljesen 
kiüríteni és kikapcsolni a hûtôt. Az ajtaját 
résnyire hagyjuk nyitva, hogy elkerüljük a 
penészesedést. 
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»   A fagyasztásra szánt élelmiszereket elôször 
hagyjuk szobahômérsékletre hûlni, és csak 
azután tegyük a fagyasztóba! Télen a kinti 
hideget is kihasználhatjuk elôhûtésre. 

»   A fagyasztóból elôvett ételeket a hûtô-
szekrényben hagyjuk kiengedni, így haszno-
sítani lehet az értékes hideg energiát!

EGYÉB ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

Vajon tényleg mindenhez elektromos gépeket 
kell használni? Kerüljük a divatos, ámde fe-
lesleges eszközöket, mint a morzsaporszívó, 
az elektromos kés, a citromfacsaró, a zöldség-
aprító, a borstörô, a párologtató gép, a dugó-
húzó, a körömlakkszárító stb., hiszen ezek fe-
lesleges energiafalók. E feladatok nagy része 
kézi erôvel is megoldható. 

Az elektromos berendezések készenléti 
(standby) üzemmódban is sokat fogyasztanak. 
Készenléti módban csak néhány alkatrészét 
áramtalanítjuk a készüléknek, nagyobb része 
viszont áram alatt marad, és észrevétlenül 
rengeteg energiát fogyaszt, a normál üzem-
mód akár 3-15 százalékát. Ez a felhasznált 
energia valójában nem hasznosul, elôállítása 
viszont felesleges szén-dioxid-kibocsátással, 
környezetterheléssel jár. Figyeljünk a digitá-
lis órával ellátott rádiók, mikrohullámú sütôk, 
üzenetrögzítôk, és a nyomtatók, számítógép-
monitorok kijelzôje, valamint a távkapcsolós 
készülékek készenléti módú felesleges ener-
giafogyasztására. 

46 1. LÉPÉS – ODAFIGYELÉS

Használaton kívül a ké-
szülékeket kapcsoljuk 
ki, vagy használjunk 
kapcsolóval ellátott el-
osztót, hosszabbítót. 

»  Az elromlott vagy megunt elektronikai be-
rendezéseket ne dobjuk ki a szemétbe, ha-
nem vigyük vissza valamelyik hasonló cikke-
ket árusító üzletbe. Fontos tudni azonban, 
hogy csak a teljes készüléket lehet vissza-
vinni (videó, tv, hûtôgép stb.), az egyes al-
katrészeket nem.

»  A vásárlást megelôzôen gondoljunk arra, 
hogy elektromos berendezéseink üzemelte-
tése energiafogyasztással jár. Ha igényeink 
mérlegelése után a vásárlás mellett dön-
tünk, akkor lehetôleg célszerû és optimális 
méretû, „A” energiahatékonysági címkéjû 
berendezést válasszunk.

IRODA OTTHON

Egyre kevésbé tudjuk elképzelni otthonunkat 
számítógép, nyomtató vagy modem nélkül. 
Fontos tudni azonban, hogy sok háztartásban 
már most is a legjelentôsebb áramfelhasználók 
közé tartoznak ezek az eszközök – összes áram-
fogyasztásuk a hûtôgépekkel mérhetô össze.

Laptop vagy PC?
»   A laptopok energiahatékonyabbak, mint a 

PC-k, hiszen míg egy takarékosnak tekinthetô 
síkképernyôs PC akár 100 W-ot is fogyaszt 
mûködés közben, a laptopok megelégszenek 
30 W-tal vagy ennél is kevesebbel. Érdemes 
tehát inkább laptopot vásárolni, amennyi-
ben nincs szükségünk nagy teljesítményre, 
illetve sok speciális funkcióra.

Ha mégis a PC mellett döntünk…
»  Elôször gondoljuk át, valójában mire akarjuk 

használni a gépünket. A nagyobb teljesít-
mény természetesen nagyobb fogyasztással 
is jár – a számítógép energiafelhasználásá-
nak 75 százalékáért ugyanis az alaplap, a 
processzor és a grafikai kártya felelôs!
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»  PC-nkhez válasszunk síkképernyôt, mert az 
LCD és TFT monitorok akár 75 százalékkal 
kevesebb áramot fogyasztanak, mint a ha-
gyományos képernyôk!

Standby
»  Használjuk számítógépünk energiatakaré-

kos üzemmódját! Ez automatikusan, a be-
állított idôtôl függôen standby üzemmódba 

helyezi a monitort, egyes rendszerelemeket 
pedig lekapcsol, ha épp nem használjuk a 
gépet. Készülékünk így, típustól függôen, 
akár 90 százalékkal kevesebb áramot fo-
gyaszt, mintha csupán képernyôvédôt 
használnánk.

»  Ha huzamosabb ideig vagyunk távol a szá-
mítógéptôl, kapcsoljuk ki a gépet és a mo-
nitort is! 

»  Nyomtató, szkenner stb. vásárlásakor fi-
gyel jünk arra, hogy mennyit fogyasztanak 
standby üzemmódban! Legjobb, ha csak 
akkor kapcsoljuk be a készülékeket, amikor 
használni akarjuk, hosszabb szünetekben, 
illetve éjszaka húzzuk ki azokat a konnek-
torból! 

VILÁGÍTÁS

Bár a világítás nem tartozik a háztartás leg-
nagyobb energiafogyasztói közé, mégis érde-
mes rá nagyobb figyelmet fordítani. Már csak 
azért is, mert kis változtatással jelentôs meg-
takarítást érhetünk el, és egyszerû felhaszná-
lóként is könnyen eligazodhatunk a különbözô 
típusok kínálta lehetôségek között.
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Technológiai háttér
A hagyományos izzólámpa, azaz a klasszikus 
villanyégô nem sokat változott nagyanyáink 
kora óta. Ez a világítástípus a felvett elektro-
mos áram csupán 2-5 százalékát alakítja fény-
nyé, a maradék 95-98 százalék hô formájában 
elvész. Élettartamuk 1000 óra körül van, ami 
azt jelenti, hogy egy átlagos háztartásban 
egy villanykörte 1-1,5 évig bírja.

A halogénlámpák az izzólámpák továbbfej-
lesztett változatai. A hagyományos izzólám-
pákhoz képest csaknem 50 százalékkal keve-
sebb energiát igényelnek ugyanolyan fényerô 
eléréséhez, és az élettartamuk is körülbelül 
kétszer hosszabb, mégsem sorolják ezeket az 
energiatakarékos égôk közé. A felvett teljesít-
mény mintegy negyedét alakítják fénnyé, és 
jóval drágábbak, mint az izzólámpák. A halo-
génlámpákat gyakran szerelik fel úgynevezett 
hideg tükörrel, ennek fényvisszaverô hatása 
javítja az égô fényerejét.

A fénycsövek abban különböznek a hagyo-
mányos izzótól, hogy míg azokban egy izzó-
szál hevítése során keletkezik a fény, addig 

a fénycsöveknél apró kisülések gerjesztik azt. 
A fénycsövek, alacsony energiafogyasztásuk 
miatt a hatékony világítástechnológia legel-
terjedtebb képviselôi. 

A kompakt fénycsô tulajdonképpen az 
egyenes fénycsô összehajtogatott változata. 
Bár valamivel gyengébb a fényhasznosítása, 
mint az egyenes fénycsöveké, fogyasztásuk 
mégis csak mintegy negyed-ötödannyi, mint a 
hagyományos izzólámpáké. Gazdaságosságuk, 
kis méretük, kényelmes kezelhetôségük miatt 
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egyre elterjedtebbek. A kompakt fénycsövek 
villogásmentesen mûködnek, és a hagyomá-
nyos izzók megszokott meleg fényével világí-
tanak. A kompakt fénycsövek a legtöbb izzó-
lámpás lámpatestben használhatók, ugyanis 
különféle formákban és teljesítményben kap-
hatók. Hátrányuk, hogy hidegben csökken a 
fényerejük, ezért kültéri alkalmazásuk nem 
ajánlott.

A LED világítást korábban szinte kizárólag 
a tévé vagy a monitor pici jelzôfényeként is-
mertük, mára egyre gyakrabban találkozunk a 
LED-del más szerepben, így a háztartási vilá-
gítás területén is például díszítô világításként 
vagy elemlámpákban. A LED-ek elônye az ala-
csony energiafogyasztás, a kis méret (így sok 
helyre beszerelhetôk) és a hosszú élettartam. 
Ma már olyan úgynevezett kombi LED-ek is 
léteznek, amelyek a teljes látható fényspekt-
rumot lefedik.

Fogyasztást csökkentô ötletek 
»  A takarékosság elsô lépése, hogy sose ég-

jenek feleslegesen a lámpák. Használjuk ki 
a természetes fényt épületünk, lakásunk 

tervezésekor, a nyílászárók, valamint a 
bútorok, berendezések (például íróasztal) 
helyének megfelelô kiválasztásával.

»  A mesterséges világítás tervezésekor elôször 
gondoljuk végig, hogy melyik helyiségben 
milyen tevékenységet kell megvilágíta-
ni. Az elôszobába, közlekedôkbe elegendô 
a kisebb fényerô, tévénézéshez szintén 
elég a szerény háttérvilágítás. A nagyobb 
fényerejû lámpákat használjuk ott, ahol va-
lóban szükség van az erôsebb megvilágítás-
ra: az olvasósarokban, az íróasztalnál vagy 
a konyhapultnál. 

»  Az általános világításra szolgáló lámpákat 
úgy helyezzük el, hogy a mennyezetet és a 
falakat is megvilágítsa, mert a szórt fénytôl 
nem káprázik a szemünk. 

»  Olvasáshoz inkább helyi megvilágítást hasz-
náljunk. 

»  Azokban a helyiségekben, ahol kisebb-na-
gyobb megszakításokkal ugyan, de több idôt 
töltünk, kerüljük a lámpák gyakori ki-bekap-
csolását. A gyakori felkattintás csökkenti a 
lámpák élettartamát.

»  Megéri jó minôségû, „A” és „B” energia-
cím kéjû kompakt fénycsövet vásárolni,  
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hiszen 6-8-szor tovább bírja, és negyedét 
fogyasztja, mint egy hagyományos izzó. A 
100 W-os hagyományos izzót 23 W-os kom-
pakt fénycsô helyettesítheti, a 60 W-osnak 
a 15 W-os felel meg. 

»  Ne csak az ár alapján döntsünk vásárláskor, 
hanem próbáljuk meg minôségük alapján 
összehasonlítani a különbözô termékeket, 
például ellenôrizzük a csomagoláson a kom-
pakt fénycsô élettartamát.

»  Tudjuk meg, hogy ad-e a gyártó vagy a 
kereskedô cseregaranciát, és csak olyan 

helyen vásároljunk, ahol ez megoldott. 
Ellenôrizzük a kompakt fénycsô méretét, 
vajon befér-e a lecserélni kívánt izzólámpa 
helyére. Vásárlás elôtt próbáljuk ki, hogy 
a kívánt fényerôvel és színnel világít-e.

»  A drágább kompakt fénycsövek azokban a he-
lyiségekben hatékonyak, ahol sokat tartózko-
dunk. Vécében, kamrában, pincében, garázs-
ban nem érdemes használni ezeket, mert a 
sok kapcsolgatástól hamar tönkremennek.

»  A kompakt fénycsô nehézfém- és higanytar-
tal ma miatt veszélyes hulladék, ezért ne 
dobjuk a normál hulladék közé, vigyük el a 
leg közelebbi begyûjtôpontra! 

Hamarosan búcsút mondhatunk a hagyo-
mányos villanykörtéknek, mert az Európai 
Unió környezetvédelmi megfontolásból fo-
kozatosan kivonja azokat a piacról. 2012-
tôl már csak kompakt fénycsöveket és halo-
gén- és LED lámpákat lehet kapni.
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»   A kinti hômérséklethez képest maximum 5 
ºC-kal ajánlott csökkenteni a helyiség hô mér-
sékletét. Nagyobb hôkülönbséghez ugyanis 
nehezen alkalmazkodik szervezetünk. 

Ha klímaberendezést mûködtetünk, az aj-
tókat és ablakokat mindig csukjuk be, mert 
a meleg levegô folyamatos beáramlása fe-
lesleges többletteljesítményt igényel.

A nagy villamosenergia-igényû berendezé-
sek üzemeltetése fokozottan járul hozzá az 
éghajlatváltozáshoz. A nyári melegrekordok 
idején nagyvárosainkban az egyre elviselhe-
tetlenebb forróság miatt egyre többen vásá-
rolnak akciós, rossz hatásfokú légkondicio-
nálókat, amelyek hosszú távon sajnos tovább 
erôsítik ezt a káros folyamatot. Célszerû tehát 
új épületeinket úgy tervezni, hogy azok klíma-
berendezés nélkül is komfortosak le gyenek.

LÉGKONDICIONÁLÁS

Valóban szükségünk van arra, hogy a lakás 
természetes levegôjét légkondicionáló hûtse 
le? A klímaberendezés nemcsak a belsô levegô 
minôségére és egészségünkre van rossz ha-
tással, hiszen szervezetünknek mestersége-
sen elôállított hideghez kell alkalmazkodnia, 
de mûködtetése rengeteg energiát fogyaszt, 
és zajszennyezést okoz. A lakás mesterséges 
hûtése csaknem négyszer annyi energiát igé-
nyel, mint a fûtés! Egy átlagos klímaberende-
zés nyáron havonta akár 250 kWh-val növeli 
az áramfogyasztást.
»   Sok esetben egy ventilátor is elég a jobb 

köz érzethez. Az ablak megfelelô ár nyé-
kolá sa – redônnyel, spalettával, reluxá-
val – is jól érezhetôen szabályozza a 
szo ba hômérsékletét. A hajnali frissítô szel-
lôztetések jótékony hatását sem pótolják a 
klímaberendezések.

»   Ha nem akarunk lemondani a klíma beren-
de zésrôl, akkor vásárlásnál ügyeljünk a 
zaj tényezôre is, válasszunk jó minôségû és 
hatásfokú, energiahatékonysági címkével 
el lá tott terméket. 

»   Készülékválasztáskor gondoljuk át, hogy 
a hûteni kívánt helyiség hány légköbmé-
ter, mennyi és milyen tájolású ablaka van, 
milyen hôforrások vannak a szobában (vi-
lágítás, személyek és berendezések száma), 
milyen a helyiség hôszigetelése. Érdemes 
szakember segítségét igénybe venni, hiszen a 
túlméretezett klíma felesleges energiapazar-
lással jár, míg az alulméretezett berendezés 
nem képes a kívánt hômérsékletet elérni. 
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Ha számottevôen és tartósan szeretnénk 
csökkenteni energiafogyasztásunkat, ak-

kor érdemes lakásunk, házunk energetikai 
korszerûsítésére is áldozni. A falak, a tetô, 
a lábazatok szigetelése, a fûtési rendszer 
korszerûsítése vagy a nyílászárók felújítása, 
cseréje önmagában is jelentôs megtakarítást 
hozhat. Még jobb eredményt érhetünk el, ha 
a munkálatokat egyszerre, vagy rövid idôn be-
lül, ütemezve végezzük el. Egy hagyományos 
épület teljes körû felújításával akár felére-har-
madára csökkenthetjük az energiaköltségeket. 

A korszerûsítés hosszú távra, évtizedek-
re szóló döntés, jelentôs anyagi áldozattal, 

és nem utolsósorban a felújítás ideje alatt 
kényelmetlenséggel jár. Mégis érdemes be-
levágni, mert a befektetett pénz és idô az 
alacsonyabb energaszámlákban az évek során 
megtérül, és otthonunk komfortja és értéke 
is nô.

A beruházások azonban alapos körülte-
kintést, szakszerû tervezést és elôkészítést 
igényelnek. Mielôtt bármibe belekezdenénk, 
mérlegelnünk kell, mire fordítsuk forrásain-
kat, mivel tudjuk a legtöbb megtakarítást el-
érni, mivel érdemes a munkálatokat elkezde-
ni. Ebben a fejezetben a fogyasztáscsökkentô 
beruházásokhoz adunk támpontokat. 
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A hôszigetelés célja mûszaki értelemben 
nem más, mint az épületek és az épület-

szerkezetek hôvédelme, vagyis mérsékelni kell:

»  a téli fûtési hôveszteséget;
»  a nyári hôterhelést;
»  a hôhidak kialakulását;
»  a szerkezeten belüli és a belsô felületi pára-

lecsapódást;
»  valamint biztosítani a belsô terek megfelelô 

komfortfokozatát (hômérséklet, páratartalom).

Mindennek csak megfelelô eszközökkel, 
odafigyeléssel, és egyéb apró, de lényeges 
szempont figyelembevételével tehetünk ele-
get – egyrészt az épület tervezése, másrészt 
a kivitelezés, a mûködtetés során. Nem mind-
egy például, hogy merre néznek az ablakok, 
milyen vastagok a falak, milyen formájú a 
ház. A kivitelezéskor pedig arra érdemes fi-
gyelni, hogy jó minôségû anyagokat használ-
junk, a mesterek pontosan dolgozzanak, és 
a ház valóban úgy épüljön meg, ahogyan a 
tervekben szerepel. Az építés alatt hasznos 
lehet független mûszaki ellenôr segítségét 
kérni!

Hôveszteség megoszlása
Egy átlagos családi ház esetében a falakon 
20–30, a tetôn 15–25, a nyílászárókon tí-
pustól függôen 10–25, a födémen és padlón 
át 10–15 százalék hô távozik. A fennmaradó 
mennyiség a kéményen, kürtôkön szökik el.

Társasházaknál kisebb az egy lakásra esô 
homlokzati és födémfelület, így ott arányo-
san kisebb a falakon és a födémen át távozó 
hô aránya. Nagy lehet a különbség az egyes 
lakások hôvesztesége között attól függôen, 
hogy hol helyezkednek el az épületben.

Épületeink hôszigetelése

Családi házak átlagos hôvesztesége
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ALAPFOGALMAK

Mielôtt megismerkednénk a hôszigetelés prak-
tikáival, vegyünk sorra néhány szakkifejezést, 
amellyekkel késôbb még találkozunk.

Hôátbocsátási tényezô
A hôátbocsátási tényezô az építôanyagok, 
szi   getelôanyagok, valamint teljes falszerke-
zetek legfontosabb jellemzôje. Ez az érték 
a hôveszteség mértékét mutatja, azt, hogy 
mennyi hô áramlik át az anyag egységnyi fe-
lületén a külvilág felé. A mûszaki leírásokban 
a hôátbocsátási tényezôt U-értékkel jelölik, 
mér tékegysége W/m2K. Nagysága az anyag mi-
nôségétôl, szerkezetétôl, vastagságától is függ. 
Egy a fontos: minél kisebb az U-érték, annál 
jobb a választott anyag hôszigetelô képessége.

Hôhíd
Az épületfizika meghatározása szerint hô-
hidaknak az épületet határoló szerkezetek 
olyan részeit nevezzük, amelyeken többdi-
menziós hôáram alakul ki. Hétköznapi nyelven 
a hôhíd a szerkezetnek olyan része, amely job-
ban vezeti a hôt, mint a többi.

Az épület hôgazdálkodását hátrányo-
san befolyásolják a hôhidak, amelyek az 
épület sarkain, kiszögellésein, valamint a 
különbözô szerkezeti elemek találkozásá-
nál képzôdhetnek. Ekkor a jobb hôvezetésû, 

erôsebben hûlô elem fokozottabban veze-
ti el a hôt a külvilág felé; errôl tapintással 
gyôzôdhetünk meg a legegyszerûbben, mert 
ezek a falfelületek hidegebbek. A hôhidak 
csökkentik a falak szi getelôképességét, és 
a penészesedést is elô se gítik, mert a hide-
gebb felületen nagyobb a páralecsapódás. 
Megfelelô szigeteléssel és szel lôztetéssel 
azonban mindezt elkerülhetjük.
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Hôtechnikai minimumkövetelmények
A jelenlegi hôtechnikai minimumkövetelmé-
nyek elôírják, hogy a külsô falak – hôhidakkal, 
át törésekkel stb. – korrigált hôátbocsátási 
tén ye zôje 0,45 W/m2K legyen. A szakértôk 
azonban ennél szigorúbb, 0,3 W/m2K értéket 
javasolnak, ami jó hôszigeteléssel könnyen el-
érhetô. Lényeges, hogy ha az összes határoló 
szerkezet, azaz a falak, nyílászárók stb. hô át-
bocsátási té nye zôje határértéken belül van, 
még nem jelenti azt, hogy az ezekbôl megépí-
tett épület fajlagos hôveszteség-tényezôje is 
megfelel az elô írásoknak.

Hôszigetelô anyagok
A szigetelôanyagok közös jellemzôje a nagyon 
alacsony hôvezetô képesség, ami az anyag-
szerkezetük celláiban vagy a szálak, rostok 
között tárolt levegônek köszönhetô. A piacon 
számos szigetelôanyag-típus található, ezek 
ajánlott felhasználásáról mindig érdeklôdjünk 
a gyártónál, vagy kérjük ki szakember taná-
csát! A szigetelôanyagok megválasztásánál 
az ár mellett érdemes figyelembe venni a 
környezetvédelmi szempontokat is. Ne fe-
ledkezzünk meg arról sem, hogy a kiválasz-
tott szigetelôanyag megfeleljen a tûzvédelmi 
elôírásoknak.

A polisztirol a leggyakrabban alkalmazott 
homlokzati hôszigetelô anyag. Elônye, hogy 
könnyen szállítható, tárolható, méretpontos, 
ragasztása, rögzítése egyszerû. Hátránya, 
hogy csökkenti a homlokzat páraáteresztô ké-
pességét, és merevsége miatt íves felületeken 
például nem alkalmazható.

Szintén elterjedt szigetelôanyag a kôzet-
gyapot, ennek felhelyezése már több szakér-
telmet kíván. Alaposabb felületelôkészítést 
és pontosabb méretezést igényel, viszont 
szinte mindenféle felület kialakítására al-
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Épületszerkezet
Hôátbocsátási tényezô

[U = W/m²K]

Külsô fal 0,45

Lapostetô 0,25

Padlásfödém 0,30

Ablakok, üvegezett ajtók 1,60-1,70

Épületszerkezetek hôátbocsátási tényezôjének (U) 
követelményértéke
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kalmas, és tûzálló. Az üveggyapot a kôzet-
gyapothoz hasonló tulajdonságokkal és al-
kalmazási lehetôségekkel bír, ezenfelül jó 
hangszigetelô.

Speciális megoldás a polisztirol vagy kôzet-
gyapot szigetelômaggal ellátott fagyapot, 
amely a mechanikai hatásoknak jobban ellen-
áll, ezért könnyebb vakolni, szigetelômagja 
viszont jó hôszigetelô.

Egyre többször találkozhatunk cellulózalapú 
szigeteléssel, ami kifejezetten környezetba-
rát megoldásnak számít, kivált, ha újrahasz-
nosított papírból készül. Ebben az esetben az 
apróra darált, tûzvédelmi anyaggal kezelt pa-
pírt magas nyomással juttatják a szigetelendô 
rétegek közé. Ezzel a szigeteléssel hasonlóan 
jó szigetelési hatást érhetünk el, mint a ha-
gyományosakkal. 

Bármelyik anyagot választjuk is, fontos 
szempont, hogy a hôszigetelést rendszerben 
vásároljuk, azaz a gyártó által ajánlott rögzí-
tô anyagokat, ragasztókat, vakolaterôsítô há-
ló kat, vakolatokat stb. vegyük meg. Ne min-
den bôl a legolcsóbbat keressük, mert így nem 
garantálható az elkészült szigetelés kellô 
minôsége és tartóssága.

HOMLOKZATOK

Fontos szabály a falak szigetelésekor, hogy 
mindig a külsô felületüket szigeteljük! A falak 
belsô felületeinek szigetelése nem ajánlott, 
hiszen ezzel elveszítenénk a teherhordó fa-
lak hôtároló kapacitását, és nem lesz olyan 
jó az eredmény, mintha kívül szigetelnénk. 
Ez azt jelenti, hogy a falszerkezetek mindig 

A homlokzati hôszigetelô rendszer felépítése
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1. Térelhatároló falazat
2. Kiegyenlítô vakolat
3.  Ragasztás táblaszéleken és 

pontszerûen
4. Hôszigetelô tábla
5. Felületerôsítô üvegháló beágyazva
6. Külsô vakolat

hidegebbek lesznek, és így a helyiség hamar 
kihûl, ha nincs, vagy le van kapcsolva a fûtés. 
Ráadásul a szigetelés mögötti felület könnyen 
penészedhet.

A belsô szigetelés csak kivételes esetben, 
például mûemlékhomlokzatoknál vagy hétvé-
gi házaknál – ahol csak ritkán kell befûteni – 
ajánlott, és akkor is speciális, erre kifejlesztett 
hôszigetelô-rendszert válasszunk, amellyel 
megelôz hetô a penészképzôdés. Ez esetben 
különösen fontos a gyártó elôírásainak a be-
tartása, ugyanis ha nem megfelelô kiegé szítôt 
(ragasztót stb.) használunk, a rossz szi getelés 
következtében a pára könnyen lecsapódhat.

Kivitelezés fôbb lépései
A hôszigetelô rendszer rögzítése átgondolt 
tervezést igényel, hiszen a megújult felület-
nek 30–40 éven át kell majd az idôjárás vi-
szontagságaival dacolnia. Fontos a szakszerû 
mechanikai rögzítés, elsôsorban a szél szívó-
hatása és a folyamatos légmozgás okozta vib-
ráció miatt. A viharos szél könnyen letépheti 
a rosszul rögzített hôszigetelést.

A hôszigetelô lapokat egy falba rögzített 
fém indítóprofil segítségével, ragasztással és 

mechanikusan, speciális csavarozással, szak-
nyelven dûbelezéssel rögzítik. Rögzítés elôtt 
ajánlott a felületet alaposan elôkészíteni, 
azaz a régi vakolatot eltávolítani, és magas-
nyomású készülékkel lemosni. A ragasztó-
anyagot általában pontszerûen viszik fel a fe-
lületre, erre helyezik fel a szigetelôanyagot. A 
ragasztó kötése után következik a dûbelezés, 
majd a felületet üvegszövettel borítják. Vé-
gül az üvegszövetre kerülhet a vakolat. A ra-
gasztásnál ügyelni kell arra, hogy a hibásan 
illeszkedô táblák közé ne kerüljön ragasztó-
anyag, hogy ne alakulhasson ki hôhíd.

Érdemes odafigyelni arra is, hogy a lába-
zatoknál víznek és ütésnek jobban ellenálló 
extrudált vagy formahabosított polisztirolla-
pot használjunk.

Gondoskodni kell a szigetelés, valamint a 
falak víz- és páravédelmérôl is, mert a ned-
vesség nagyságrendekkel rontja a szige telô-
képességet.

Utólagos szigeteléssel akkor érhetünk el 
jelentôs energiamegtakarítást, ha a felújítás 
teljes körû. Nem elég tehát csak a homlokzat-
ra összpontosítani, szigetelnünk kell a tetôt, 
a födémet és a lábazatot is!
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TETÔFÖDÉM

A lapos tetô a leginkább lehûlô épületrész, 
ezért az legalább 14–16 cm-nyi hôszigetelést 
igényel. Ha megoldható, lapos tetô helyett 
érdemes magas tetôt kialakítani.

Ha sátortetôs a házunk, és nem akarunk 
lakóteret kialakítani a padlástérben, ak-
kor az úgynevezett fûtetlen padlástérben a 
hôszigetelô anyagot egyszerûen csak le kell 
teríteni, és lefedni valamilyen egyszerû, jár-
ható borítással. 

Ha a padlásteret, vagy legalább annak egy 
részét lakótérként szeretnénk használni, a tetô 
síkjában kell szigetelni. Ez már drágább és bo-
nyolultabb feladat, ezért a teljes tetôfelújítással 
együtt érdemes csak elvégezni. 

A tetôsík szigetelésekor a szarufák közöt-
ti részt kell kitölteni szigetelôanyaggal, de 
gyakran szükség van a szarufa alatt vagy fe-
lett egy második vagy akár harmadik réteg 
keresztirányú szigetelôanyagra is. 

Tetôterek szigetelésénél használjunk a te-
tô felôli oldalán alumíniumfóliával borított 
anyagot, hogy az a nyári hôsugaraktól véd-
je a belsô teret. A szigetelôszerkezetben ki-

alakuló páralecsapódás elkerülése érdekében 
ügyelni kell az átszellôzésre, illetve párazáró, 
párafékezô fólia alkalmazására.  

Fontos a szigetelés folytonossága, erre 
minden illesztésnél ügyelni kell a hôhidak 
elkerülése érdekében: se a szarufák mellett, 
se az egymáshoz illeszkedô táblák között ne 
maradjon rés.

A tetô a ház idôjárási viszonyoknak legin-
kább kitett része, azt süti legjobban a nap, 
azt éri a csapadék. Emiatt a tetôtér szigete-
lése nagy precizitást igénylô munka, amihez 
mindig kérjük szakember segítségét!

Szigetelés költségei
A szigetelés vastagsága mindig fontos kér-
dés. A fôszabály az, hogy minél vastagabb, 
annál jobb, ez azonban nem fokozható a 
végtelenségig. Általános szabályként elfo-
gadott, hogy a szigetelés a falakon legyen 
legalább 8–12 cm, a tetôn pedig 20–25 cm 
vastag. A gyártók tájékoztató táblázataiból 
általában könnyen kikereshetô, hogy az adott 
termék mennyivel csökkenti a különbözô fa-
lazatok hôátbocsátási tényezôjét, és milyen 
vastagságban feltéve szigetel a legjobban.
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A szigetelés vastagságán azért sem ér-
demes spórolni, mert a szigetelôanyag ára 
a teljes beruházási költségnek általában az 
egyharmada. A többit az állványozás, a mun-
kadíjak, egyéb anyagok teszik ki. Néhány 
centivel vastagabb anyag tehát nem fogja 
jelentôsen megdrágítani a szigetelést, vi-
szont jelentôsen csökkenti a gázszámlánkat.

Engedélyeztetés
A jelenlegi jogszabályok szerint az utólagos 
hôszigeteléshez nem kell engedélyt kérnünk, 
vagy bejelentést tennünk a helyi építésható-
ságnál, kivéve akkor, ha az épület valamilyen 
– például mûemléki vagy helyi – védelem alatt 
áll. Ilyen esetekben mindig ki kell kérni az il-
letékes hatóságok engedélyét. 

NYÍLÁSZÁRÓK

A nyílászárók esetében a réseken, a tok men-
tén és az üvegen keresztül egyaránt kiszökhet 
az értékes fûtési energia. A régi épületek nyí-
lászáróinak állapota általában nem megfelelô, 
az ablakok, ajtók kevésbé jól záródnak, ami az 
épület hôveszteségének akár 10–25 százalé-

kát is okozhatja. Korszerû nyílászárók beépí-
tésével, vagy a meglévôk tömítésével azon-
ban ez akár a negyedére csökkenthetô. Ezáltal 
nemcsak az energiafogyasztás, de a por- és a 
zajszennyezés is csökken.

Ajtók, ablakok felújítása
Ha a régi ablakok huzatosak, rosszul záródnak, 
az nem jelenti feltétlenül azt, hogy le kell 
cserélni ôket. Ha nyílászáróink alapvetôen jó 
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állapotban vannak, kisebb javításokkal, némi 
asztalosmunkával és a rések utólagos tömíté-
sével a régi faablakok, -ajtók megmenthetôk. 
Ez nem csak költségkímélô, de környezetbarát 
megoldás is, hiszen így a régi ablak tovább 
életben tartható, az új ablak gyártási, szál-
lítási költségei és az ezzel járó környezetter-
helés is megspórolható. Jó kivitelezéssel a 
felújítás után a régi nyílászáró is remekül fog 
szigetelni.

Az ablak résein fellépô hôveszteség több-
féle réstömítési technológiával szüntethetô 
meg, ezek közül a legismertebbek és legelter-
jedtebbek:
»   Olcsóbb megoldás, ha öntapadó szige-

telôanyagot ragasztunk a nyílászárók záró-
dáskor illeszkedô éleire. Ennek élettartama 
azonban igen rövid, legfeljebb néhány év.

»   Tartósabb megoldás, ha a rosszul záródó, 
megvetemedett szerkezeteket elôször asz-
talosmunkával újraillesztik, majd az így 
elôkészített keretekbe vájatot (hornyot) 
marnak. A szigetelôprofil ebbe a horonyba 
kerül. Ezzel a módszerrel a beruházás faj-
lagos költsége 600–800 Ft/m, élettartama 
körülbelül 10 év.

Nyílászárócsere
Ha a régi nyílászáró már olyan rossz állapot-
ban van, hogy nem javítható (például korhadt 
a fája, megtelepedett rajta a penész), akkor 
az ablakcsere jöhet szóba. Egy ilyen komoly, 
költséges és sok évre szóló döntés alapos át-
gondolást igényel: az ár mellett gondolnunk 
kell az elérhetô energiamegtakarításra, a tar-
tósságra, a biztonságra, a javíthatóságra, de 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül az esztétikai 
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szempontokat, az esetleges mûemléki védett-
séget vagy a hagyományos utcakép védelmét 
sem.

A régi, korszerûtlen, rossz állapotú nyílászá-
rókra jellemzô a nagy hôátbocsátási tényezô 
(U=3–6 W/m2K), ez a modern, hôszigetelô 
üvegezésû ablakoknál már akár 1,0–1,4 W/
m2K-re is csökkenthetô.

A nyílászárócsere nem olcsó beruházás, az 
energetikai megtakarításokból nem térül meg 
rövid idô alatt a befektetés. Ha viszont a nyí-
lászárók általános állapota miatt amúgy is le 
kell cserélnünk azokat, mindenképpen érde-
mes jobb hôvédô képességû nyílászárókat be-
építeni, mert a hagyományos nyílászárókhoz 
viszonyított többletköltségük olyan csekély, 
hogy az a cserét már gazdaságossá teheti.

Az új ablak kiválasztásakor mindig a teljes 
ablakszerkezet, tehát a keret és az üvege-
zés együttes hôátbocsátási tényezôjét ve-
gyük figyelembe. Ezt az Uw (window) érték 
jelöli, míg az üvegezését az Ug (glass), a 
keretét pedig az Uf (frame) érték adja meg.

Tokok, keretek
A forgalomban lévô, fából készült tokok és 
keretek általában megfelelnek a hôtechnikai 
követelményeknek, bár a jelenleg gyártottak 
többségének profilvastagsága az anyagta-
karékosság miatt csupán 62–68 mm közötti, 
amelynek a hôátbocsátási tényezôje 1,2–1,5 
W/m²K. Pedig a vastagság csekély növelé-
se is jelentôsen javíthatja a keretszerkezet 
hôátbocsátási tényezôjét (ha a profilvastag-
ság 80 mm, a hôátbocsátási tényezô már kö-
rülbelül 1,0–1,1 W/m²K).

PVC-keretek esetében ma a leggyakorib-
bak az úgynevezett háromkamrás rendszerû 
kialakítás, ami azt jelenti, hogy a keretben 
3, egymástól elválasztott légkamrát alakíta-
nak ki. Az ilyen keretek vastagsága általában 
58–60 mm (hôátbocsátási tényezôjük 1,5–1,8 
W/m²K). Érdemes az egyre inkább terjedô 
négy- és ötkamrás rendszereket választani. 
Ezek vastagsága már eléri a 68–70 mm-t, az 
1,1–1,4 körüli U-érték pedig kiemelkedôen jó 
hôszigetelést biztosít.
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Beépítéskor fontos odafigyelni a tokok 
helyes rögzítésére, valamint a fal és a tok 
közötti rés kitöltésére is, mert csak ekkor 
szigetel jól az új ablak.

Üvegezés 
Az ablakokon át távozó hôveszteség ellen leg-
inkább a jó üvegezés véd, mindenképpen ér-
demes tehát két- vagy háromrétegû üvegezés 
mellett dönteni. 

A két- vagy háromrétegû korszerû üvege-
zés a hôszigetelés lényeges eleme. A kettôs 
rétegû üvegezés belsô, „légrés” felôli ol-
dalát speciális bevonatú hôszigetelô réteg 
fedi. A hôátbocsátási tényezô értéke tovább 
csökkenthetô, ha az üvegek közötti rést ne-
mes gázzal töltik ki. Ezzel a megoldással egy 
kétrétegû, hôszigetelô bevonatos ablak ese-
tében az üvegezés U értéke 1,0–1,4 W/m²K 
körül alakul, háromrétegû ablaknál pedig az 
üvegezés hôátbocsátási tényezôje egészen 
0,5–07 W/m²K körüli értékig csökkenthetô.

Szellôzés, légellátás
Ha otthonunkat részben vagy teljesen úgy-
nevezett nyílt égésterû berendezésekkel 
fûtjük (például fafûtésû cserépkályhák, kan-
dallók, bizonyos fajta cirkoberendezések), 
jól gondoljuk át, mielôtt leszigeteljük vagy 
lecseréljük régebbi nyílászáróinkat. Ezen 
készülékek használatakor ugyanis különö-
sen fontos a lakóterek megfelelô légcseréje, 
amelyhez nem elegendô napjában néhányszor 
szellôztetnünk. Ha modern, jó légszigetelésû 
nyílászáróra cseréljük a régit, ne feledkezzünk 
meg a nyílászáróhoz méretezett légbevezetôk 
beépítésérôl, amelyek szellôztetés nélkül is 
biztosítják a megfelelô légáramlatot. Ezek 
lehetnek szellôzôrácsok, vagy korszerû, 
önmûködô légbevezetôk, amelyek a kémény-
huzattól függôen teszik szabaddá, illetve zár-
ják el a légbelépônyílást.

Felújítás vagy ablakcsere után jobban 
oda kell majd figyelnünk szellôztetésre is. 
Megfelelô szellôztetéssel ugyanis elkerülhet-
jük a falak penészesedését, mivel a penésze-
dés oka, hogy a tökéletes légzárású ablakokon 

nem tud távozni a használatkor folyamatosan 
keletkezô pára a helyiségbôl. A penészesedés 
ellen megoldást jelenthet az úgynevezett 
higroszellôzôk beépítése az ablakkeretbe. A 
higroszellôzô, ha kell, a szoba páratartalmá-
nak megfelelôen enged be friss levegôt, és 
csökkenti a páratartalmat. Komolyabb átala-
kítás esetén a gépi szellôztetés is szóba jö-
het, ami biztosítja a folyamatos frisslevegô-
ellátást, ha pedig hôcserélôt is beépítünk a 
rendszerbe, azzal jelentôsen csökkenthetjük a 
lakás hôveszteségét.

Engedélyeztetés
A jelenlegi jogszabályok szerint a nyílászá-
rók cseréjére általános esetben csak akkor 
kell az építéshatóság engedélyét kérni, vagy 
bejelentést tenni, ha az eredeti méreten és 
formán változtatni akarunk. Ha azonban az 
épület mûemléki vagy helyi védettség alatt 
áll, esetleg védetté nyilvánított területen van 
(például a Világörökség része az adott kerü-
letrész), akkor mindenképpen ki kell kérni az 
önkormányzat, illetve a mûemlékvédelmi ha-
tóság engedélyét.
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Magyarországon közel másfélszer any-
nyit költünk lakásunk egy négyzetmé-

terének fûtésére, mint az Európa Unió más 
országainak lakói. A rosszul záródó ablakok 
és a korszerûtlen szigetelés miatt elpaza-
roljuk az energiát. Ugyanakkor nyári áram-
fogyasztásunk is egyre nô, lassan eléri a 
téli idôszakra jellemzô mértéket. Pedig jól 
megválasztott külsô és belsô árnyékolókkal 
egyszerûen szabályozhatjuk lakásunk klí-
máját a forró nyári és a hideg téli napokon 
egyaránt. Jelentôs energiamegtakarítási 
le he tôséget rejt az ablakcsere, a korszerû 
nyílászárók beépítése (lásd az elôzô olda-
lakon), de jó árnyékolással hôszigetelô ké-
pességük tovább javítható. 

Egy leeresztett redôny az ablak hôvesz te sé-
gét átlagosan 30 százalékkal csökkentheti. 
Ha egy fokozottan hôszigetelt üvegû ablakra 
minôségi alumíniumredônyt szereltetünk, a 
hôveszteség akár 50 százalékkal is keve-
sebb lehet a téli hónapokban. Lakásunk  
téli-nyári kombinált energiafelhasználása 
így átlagosan 3–5 százalékkal csökkenthetô. 

Az árnyékolók szerepe évszaktól függôen 
eltérô, feladatuk azonban télen-nyáron egy-
aránt a maximális hôvédelem. 

Nyári hôvédelem
A külsô árnyékolók nyaranta hatékonyan óv-
ják belsô tereinket a túlmelegedéstôl, hiszen 
megakadályozzák, hogy az ablaküvegen át túl 
sok napenergia jusson be az épületbe. 

A leghatékonyabbak a mozgatható külsô 
árnyékolók (redôny, zsaluzat, napárnyéko-
ló), amelyekkel a nagy nyári melegben tíz-
szer jobb hatást érhetünk el, mint a belsô 
árnyékolókkal (például szalag- vagy pliszé-
függöny, roló). 

Téli hôvédelem
Az értékes fûtési energia nagy része a nyílás-
zárókon át távozik, ezért a legegyszerûbben 
és talán a legkényelmesebben is redônyökkel 
mérsékelhetjük fûtési energiafelhasználá-
sunkat. Hôszigetelt, jól záró redônyökkel 
nagymértékben csökkenthetô az ablakokon 
át távozó hô. A jó minôségû redôny haszná-
lata azonban csak az egyik feltétel. Fontos, 
hogy a redônyöket mindig naplemente elôtt 

Árnyékolás télen-nyáron 

engedjük le, hogy azt az energiát, ami nap-
közben az üvegfelületeken át jelentôsen 
hozzájárult belsô tereink felmelegítéséhez, 
bent is tarthassuk, és a fûtési energia a külsô 
hômérséklet csökkenésével már ne távozhas-
son az ablakokon át. 

Intelligens vezérlésû elektromos szerkezet-
tel optimálisan szabályozhatjuk redônyeink 
nyitási és zárási idejét. Ezek mûködtetése 
ugyan némi energiát igényel, ez azonban 
elenyészô ahhoz képest, amennyit a fûtési 
költségekbôl megtakaríthatunk a segítsé-
gükkel.

A redônyök kiváló hôszigetelô hatása abban 
rejlik, hogy a leeresztett redôny és az ablak 
között keletkezô légréteg hôpajzsként visel-
kedik. A hôveszteség csökkentése érdekében 
egy megfelelô szaktudású árnyékoló szakem-
ber úgy szereli fel a redônyt, hogy az ablak 
és a pajzs közötti rés legalább 40 mm legyen.

A ház köré ültetett növények is segítségünk-
re vannak a hôvédelemben. Az északi oldalra 
ültetett örökzöldek a hideg téli szelektôl vé-
denek. A déli oldalra telepített lombhullató 
fák télen átengedik a napsugarakat, nyáron 
viszont árnyékot adnak. 
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A hazai fûtési rendszerekben jelentôs, 
gyakran akár 50 százalékos megtakarítá-

si lehetôség rejlik, az energiaárak folyama-
tos növekedése és az éghajlatvédelem miatt 
pedig különösen fontos ezzel a kérdéssel 
foglalkozni. A statisztikák is azt mutatják, 
hogy a magyar lakások fûtési energiaigénye 
lényegesen nagyobb, mint például a német 
lakásoké, a fûtési költségek pedig a család 
éves jövedelmének akár 15–20 százalékát is 
elérhetik.

Ma Magyarországon a legelterjedtebb tü-
ze  lô anyag a földgáz (a földgázt felhasználó 
táv fûtéssel együtt 70–80 százalékos ará-
nyú!), második helyen a fatüzelés áll, és ki-
sebb arányban lehet találkozni különbözô 
alternatív energiaforrásokkal. Bár a földgáz 
a szénhez vagy az olajhoz viszonyítva környe-
zeti szempontból ked vezôbb, nem szabad el-
felejteni, hogy olyan fosszilis energiaforrásról 
van szó, ami elôbb-utóbb kimerül, ráadásul 
importból szerezzük be, ami erôsen függôvé 
teszi az országot a nagy gáztermelôktôl. A 
gázfûtéses rendszerek korszerûsítése tehát az 
egyik legsürgôsebb feladat. 

FÛTÉSI MEGOLDÁSOK

Alapvetôen két, egyedi és központi fûtési mó-
dot lehet megkülönböztetni.

Egyedi fûtésnél gyakoriak a szilárd 
tüzelésû kályhák, cserépkályhák, míg gáztü-
zelésnél a konvektorok. Mindegyikre jellemzô, 
hogy a berendezések hatásfoka messze elma-
rad a központi berendezésekétôl. Szabályoz-
hatóságuk, különösen a szilárd tüzelésnél 
kérdéses, ezért a központi berendezésekhez 
képest kevésbé komfortosak.

Központi fûtéseknél döntôen a melegvíz-
üzemû radiátoros fûtések, kisebb számban 
padló- vagy más felületfûtések jellemzôek. 

A társasházak központi kazánnal és laká-
sonkénti készülékkel egyaránt fûthetôk. 

Az utóbbit elsôsorban azért választják, mert 
a lakásonkénti saját berendezés miatt nincs 
„távfûtés jellege”, de a szakmai és gazdasági 
érvek a központi rendszer mellett szólnak. 

A nagyobb egységteljesítményû berende-
zés kedvezôbb hatásfokú, általában rugal-
masabban szabályozható, nem kell laká-
sonként gázbekötést, kéményt kialakítani, 

Fûtési rendszerek

berendezést vásárolni, csak a lakásonkénti 
hômennyiségmérô jelent többletköltséget. 

A kiviteli költségek a központi megoldás-
sal lakásonként 50 000–1 000 000 forinttal 
olcsóbbak, ezért új építésû társasházakban a 

központi fûtés ajánlható. Üzemeltetését meg-
nehezítheti a kombikészülékek alkalmazása, 
mert a használati meleg víz és a fûtés tel-
jesítményigénye jelentôsen eltér egymástól. 

Magas, illetve alacsony hômérsékletû 
rendszerek
A hôátadó közeg, azaz a csövekben keringô 
víz hômérséklete alapján megkülönböztetünk 
alacsony és magas hômérsékletû fûtési rend-
szert. Ott, ahol kisebb a hely a fûtési rendszer 
kialakítására, a magas hômérsékletû megol-
dás ajánlható. Az alacsony hômérsékletû fû-
tési rendszerek (például a padlófûtés vagy a 
falfûtés) lényege, hogy alacsony (40 °C körü-
li) hômérsékletû víz kering a rendszerben, és 
a radiátorokhoz képest jóval nagyobb felüle-
ten adják át a lakásnak a meleget.

Az alacsony hômérsékletû fûtés elônye, 
hogy egyenletesebb a hômérséklet-eloszlás 
a szobában, kevésbé alakulhat ki kellemetlen 
huzat, a nagy felületek sugárzó hôleadása mi-
att alacsonyabb szobahômérsékleten is kelle-
mesen érezzük magunkat. Jól alkalmazhatók 
kondenzációs kazánokhoz, vagy különbözô 
megújuló energiát hasznosító (napkollektoros 
vagy hôszivattyús) rendszerekhez. 

A padlófûtés nagy felületû, alacsony hô-
mérsékletû fûtés, az alacsony hômérsékletû 
rendszerek minden elônyével. Nagy a hô te-
hetetlensége, azaz lassan fût fel, de lassan is 
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hûl le, hûtésre pedig nem alkalmas. Csak jól 
szigetelt épületeknél ajánlott a használata.

A központi fal- és mennyezetfûtés szintén 
nagy felületû, alacsony hômérsékletû fûtés. 
Kisebb a hôtehetetlensége, és hûtésre is al-
kalmas. A fal- és mennyezetfûtés elônye az, 
hogy megszûnnek a hideget sugárzó falfe-
lületek, emiatt a hôérzet nagyon kellemes. 
Hátránya, hogy nem lehet a fal elé bútort 
rakni. A rendszer veszteségeinek csökkentése 
érdekében csak jó szigetelésû külsô falakra 
ajánlható. 

A légfûtés nem túl elterjedt, mert kellemet-
len huzattal jár, port szállíthat, és zajosabb, 
mint a vízfûtés. Ez a fûtési mód leginkább 
alacsony energiafelhasználású épületeknél 
jöhet szóba, ahol célszerû az egyébként is be-
épített szellôzô berendezés levegôjének tem-
perálásával a fûtést is megoldani.

A legelterjedtebb magas hômérsékletû 
megoldás a központi radiátoros fûtés. Álta-
lában könnyû hozzá kivitelezôt találni, mert 
a szerelôk megfelelô szakmai rutinnal rendel-
keznek, a hômérséklet pedig termosztatikus 
szelepekkel helyiségenként is kiválóan szabá-
lyozható. 

A klímakonvektorokat vagy fan-coil beren-
dezéseket inkább irodaépületekben használ-
ják. Ezekben a ventilátorral felszerelt fûtô-
testekben hideg és meleg víz is keringhet, így 
nyáron hûtésre is használható.

Az elektromos hôsugárzók kisméretû, kom-
pakt, magas hômérsékletû fûtôberendezések. 
Teljesítményszabályozásuk kiváló. Nagyon 
nagy hátrányuk, hogy az elektromos árammal 
mûködnek, ami jóval drágább, mint más ener-
giák, ezért csak idôszakosan és szükségmeg-
oldásként érdemes használni. Az elektromos 
hôsugárzók elé sem szabad bútort tenni.

KAZÁNOK 

A fûtési rendszer lelke a kazán, amelynek 
a legbeszédesebb jellemzôje a hatásfoka, 
mégpedig a tüzeléstechnikai hatásfoka és a 
teljes fûtési idényre vonatkozó, éves hatásfo-
ka. A tüzeléstechnikai hatásfok megmutatja, 
hogy a bevitt tüzelôanyag (leggyakrabban 
földgáz) energiatartalmának mekkora hánya-
dát képes a kazán hôként hasznosítani. 

Az éves hatásfok figyelembe veszi a teljes 
fûtési idény viszonyait. Értéke függ attól is, 
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hogy az egyes idôszakokban mennyire volt 
terhelve a kazán, azaz mekkora hôfokra kellett 
fûteni, mennyi volt a veszteség a kéményen 
át, vagy a meleg kazántest hôleadásából. 
Az éves hatásfok sokat javul, ha a kazánvíz 
hômérsékletét mindig a lehetô legalacso-
nyabb értéken tartjuk, és csak akkor állítjuk 
melegebbre, ha azt a külsô hômérséklet in-
dokolja.

A kazánok hatásfok alapján három csoport-
ba sorolhatók:

»  hagyományos kazánok
»  alacsony hômérsékletû kazánok
»  kondenzációs kazánok

A hagyományos kazánokon az elôremenô 
fûtési vízhômérsékletet úgy kell beállítani, 
hogy azt a visszatérô víz ne hûtse a füst-
gázt harmatpontja alá. A fûtési rendszerben 
az elôremenô víz megfelelô hômérsékletét a 
magas hômérsékletû kazánvíz (80–90 °C) és 
a fûtési rendszerbôl visszatérô, hidegebb víz 
keverésével állítják be a kívánt hômérsékletre, 
amelynek minimum 60–65 °C-osnak kell lennie. 
Az állandó magas kazánvíz-hômérséklet miatt 
a hagyományos kazánok nem alkalmasak a tel-
jes fûtési idényben közvetlenül idôjárás-követô 
szabályozásra. Hagyományos kazánok eseté-
ben a távozó füstgáz 160–260 °C-os. A füstgáz 
magas hômérséklete kizárja, hogy a benne levô 
vízgôz a hideg kazánfallal érintkezve lecsapód-
jon, mert az károsítaná a kazánt. Így viszont 
igen magasak a kazán üzemelési veszteségei, 
éves hatásfokuk 80 százalék körüli. 

A veszteségek csökkentése és a hatásfok 
növelése érdekében fejlesztették ki az úgy-
nevezett alacsony hômérsékletû kazánokat. 
A nevük megtévesztô lehet, ezek a kazánok 
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magas vízhômérséklettel is üzemeltethetôk, 
de ilyenkor kisebb a hatásfokuk! Az alacsony 
hô mérsékletû kazánok a hôigény és a külsô 
hô mérséklettôl függôen alacsony (45 °C kö-
rüli vagy az alatti) vízhômérséklettel is üze-
mel tethetôk. Az alacsonyabb vízhômér sék-
letbôl adódóan a füstgázok is alacsonyabb 
hômérsékleten távoznak. Ez a két tényezô 
eredményezi, hogy kisebb lesz a készenlé-
ti veszteségük. A kazánokra célszerû idô-
já   rásfüggô szabályozót szerelni, ami a ka-
zánvíz hômérsékletét a mindenkori lehetô 
leg  alacsonyabb értéken tartja. Az alacsony 
hô mérsékletû kazánok éves hatásfoka 93–
95 százalék körüli. Fontos, hogy ezekben a 
kazánokban se alakuljon ki égéstermék kon-
denzáció, mert a berendezések károsodhatnak. 

A kondenzációs kazánok mûködési elve, 
hogy az égéstermékben levô vízgôz lecsapódik, 
szakszóval kondenzálódik. A kondenzációval a 
hagyományos kazánokhoz képest számottevô, 
közel 10 százalék hatásfokjavulás érhetô el, 
hiszen a lecsapódó vízgôz párolgáshôjét is 
hasznosítja a kazán. Mivel a hagyományos-
nál hidegebb füstgáz távozik a kéményen át, 

a füstgázzal távozó hômennyiség is csökken. 
A gazdaságos üzemeltetés érdekében ezeknél 
a kazánoknál is szabályozható a kazánvíz az 
idôjárásnak megfelelôen. A kazánból távo-
zó égéstermék hômérséklete alacsony, ezért 
a készüléket ventilátorral kell felszerelni az 
égéstermék szállítására. A földgáz üzemû 
kondenzációs kazánok tüzeléstechnikai ha-
tásfoka általában 95–98 százalék, de az éves 
hatásfok akár 105 százalék is lehet. A 100 szá-
zalék feletti hatásfok abból adódik, hogy azt 
a hagyományos készülékek maximális hatás-
fokához viszonyítják, a kondenzációból eredô 
hônyereség ehhez adódik hozzá.

A kondenzációs kazánokban keletkezô savas 
kondenzátum 100 kW alatti teljesítménynél 
nyugodtan a csatornába vezethetô. 

Megtakarítások
A tüzelôanyag-fogyasztás arányos a kazán 
éves hatásfokával. Mivel a hagyományos kazá-
nok éves hatásfoka a legrosszabb, ezért ezek 
lecserélése idôszerû. Egyes régebbi készülé-
keknél gyakran akár 50 százalék körüli (eset-
leg alatti) éves hatásfokról lehet beszélni. 
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Ha a régi, elavult kazánokat korszerûbb, 
ma gasabb hatásfokú kazánra, netán kon-
denzációs készülékre cseréljük, akkor jel-
lemzôn 20–30 százalék, de akár 50 százalék 
tüzelôanyag-megtakarításra számíthatunk.

A kondenzációs kazánok fogyasztása ala-
csony vízhômérsékletre tervezett fûtési rend-
szereknél a legalacsonyabb. Magasabb víz-
hômérsékletre tervezett fûtésnél hatásfokuk 
a hagyományos kazánokéval egyezik.

Szintén fontos szempont a fûtés kialakí-
táskor, hogy mennyi áramot fogyaszt a meleg 
vizet keringtetô szivattyú, ami a fûtési sze-
zonban jócskán megnövelheti a villanyszám-
lánkat. A kazán kiválasztásánál legyen szem-
pont a hozzá tartozó szivattyú is. A legjobbak 
az elektronikus szabályozású szivattyúk, mert 
ezek automatikusan a lehetô legalacsonyabb 
fordulatszámon mûködnek, ami jelentôs meg-
takarítást jelent! Termosztatikus szelepek 
alkalmazásánál, ahol változó a fûtôvíz tömeg-
árama, ez különösen fontos.

Tovább javíthatjuk a fûtés hatékonyságát, 
ha a radiátoros fûtésnek a falakban, padlóban 

futó csöveit is szigeteljük. Így nem a falaza-
tot fûtjük, és a fûtôközeg tényleg ott adja 
majd le a meleget, ahol szükséges. 

KÉMÉNYEK

Viszonylag ritkán esik szó a kéményrôl, ha a 
fûtés hatékonyságáról beszélünk, pedig a ké-
mény is a fûtési rendszer szerves része, és sok 
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múlik rajta. A fûtési szezon baleseteinek, ha-
láleseteinek többségét a készülékek hiányos 
légellátása, az égéstermék elvezetésének hi-
bái okozzák. Ilyen hibák az úgynevezett nyílt 
égésterû kazánoknál keletkezhetnek, ame-
lyek a szoba levegôjét használják az égéshez. 
Egy évek óta jól üzemelô berendezés is ve-
szélyessé válhat, ha a nyílászárócserénél tö-
mören záró nyílászárókat építenek be, vagy 
új konyhai szagelszívó, fürdôszobai szellôzô 
ventilátor, ruhaszárító berendezés csökkenti 
a lakásban a légnyomást, és az égéstermék 
kezd visszaáramlani. A balesetek elkerülése 
érdekében érdemes szén-monoxid-mérôt fel-
szerelni, de még fontosabb, hogy ne feled-
kezzünk meg a kémények és kazánok rend-
szeres felülvizsgálatáról. Nem fordulhatnak 
elô ilyen balesetek, ha a kazán olyan belsô 
légtértôl függetlenül üzemelô berende-
zés, amely a külsô térbôl szívja be az égési 
levegôt. A kondenzációs kazánok és a köz-
ismerten „turbókészülékeknek” hívott venti-
látoros készülékek mind ilyen kialakításúak. 
Ezek a berendezések nem csupán biztonságo-
sabbak, hanem az éves hatásfokuk is általá-
ban kedvezôbb.

HÔMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

A hatékony fûtés kulcsa a hôszabályozás, hi-
szen a legjobb hatásfokú kazán is pazarol, 
ha feleslegesen fûti a lakást. Tartsunk tehát 
mindig olyan hômérsékletet a szobákban, 
amennyire éppen szükség van! Minden olyan 
idôszakban, amikor alacsonyabb a helyiség 
hômérséklete, kisebb lesz a hôvesztesége, 
és így energiát tudunk megtakarítani. Ezért 
éjszakára, illetve ha nem használjuk a helyi-
séget, célszerû a hômérsékletét csökkenteni.

A központi szabályozók a fûtôvíz hômér-
sékletét szabályozzák a külsô hômérséklettôl 
függôen, és beállíthatjuk velük a normál és 
csökkentett fûtési idôszakok idôprogramját, 
csökkentve ezzel a kazán és a lakás energia-
veszteségét. 

A központi szabályozás mellett tanácsos 
a hômérsékletet helyiségenként külön sza-
bályozni, mert így a használaton kívüli he-
lyiségek hôfoka alacsonyabban tartható, és 
a napsugárzásból vagy a benn tartózkodók 
hôjébôl származó hônyereség is jobban ki-
használható. A legegyszerûbben termoszta-
tikus radiátorszelepekkel szabályozhatók az 
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egyes helyiségek. A használaton kívüli helyi-
ségben érdemes a hômérsékletet 5–6 °C-kal 
alacsonyabbra állítani. Ha termosztatikus 
szelepeket használunk, 20–30 százalékos 
energiamegtakarítással számolhatunk.

A szobatermosztátok olyan, nem túl nagy 
lakásokba javasolhatók, ahol a helyiségeket 
összenyitva használják, ezért a hômérsékletük 
hasonló. A szobatermosztát kiegészíthetô a 
helyiségek hôfokát szabályozó termosztatikus 
szelepekkel is, a szobatermosztát helyiségé-
nek kivételével.

TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZTETÉS

A jelenlegi elôírások csak a gázellátás terve-
zését és a kémény kialakítását kötik szakható-
sági engedélyhez, amit a tervek birtokában a 
helyi gázszolgáltatótól és a kéményseprô-ipari 
szolgáltatótól szerezhetünk be. Ennek ellené-
re a többi szakági tervet is jobb tervezôvel 
elkészíttetni, mert így könnyebb megtalálni a 
megfelelô megoldásokat, a precíz számítások 
pedig kiküszöbölik a felesleges és költséges 
túlméretezést. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy egy családi háznál a tervezéssel akár 
néhány 100 000 forint kivitelezési költséget 
is meg lehet takarítani, ami jóval több, mint 
a tervezési díj. 

Tervezôt és kivitelezôt referenciamunkák 
alapján válasszunk, és nézzünk utána, vállal-e 
a kivitelezô cég szervizszolgáltatást, karban-
tartást. Mindig ragaszkodjunk a szerzôdéshez 
és a számlához, mert garanciaigényeinket így 
tudjuk érvényesíteni. Ugyanez igaz a termék-
választásra is.
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Ki ne szeretné, ha többé nem kapna gáz- és 
villanyszámlát, és miközben a megszokott 

komfortról sem kellene lemondania? A hagyo-
mányos energiaforrásokból származó energia-
fogyasztásunk jó részét kiválthatjuk megújuló 
energiákkal, azaz a Nap, a szél energiájával, a 
Föld hôjével, vagy fával, faaprítékkal, de akár 
teljes mértékben függetleníthetjük magunkat a 
megszokott energiaellátó rendszerektôl. 

Megújuló energiát leggyakrabban a családi 
házak használnak, de számos hazai és külföl-
di példa bizonyítja, hogy a napkollektorok, a 
napelemek vagy a hôszivattyúk tásasházakban 
is tökéletesen megállják a helyüket.

Egyvalamire azonban figyelnünk kell: a 
megújuló energiák ugyan korlátlanul állnak 
rendelkezésre, de az elavult, pazarló rendsze-
rekben nem váltják be a hozzájuk fûzött re-
ményeinket. A huzatos lakásokat nem éri meg 
hôszivattyúval fûteni, és a legjobb minôségû 
napelem sem üzemeltethetô gazdaságosan, 
ha a megtermelt áramot rossz hatékonyságú 
háztartási berendezések használják fel. Ezért 
elsô lépésben otthonunk energiahatékonysá-
gát kell növelnünk, és ha ezzel megvagyunk, 
akkor jöhetnek a megújulók! 
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A Föld legfontosabb energiaforrása a Nap. 
A Föld felszínére érkezô napsugárzás több 

ezerszeresen meghaladja az emberiség jelen-
legi energiaigényét. Magyarország területé-
re is egy év alatt körülbelül 380-szor annyi 
hôenergiát sugároz a Nap, mint amennyi az 
ország teljes éves energiafelhasználása. 

Hazánkban derült idô esetén a napsugárzás 
teljesítménye négyzetméterenként eléri az 
1 kW értéket, ezzel óránként közel 30 liter 
vizet lehetne 40 °C-ra melegíteni. 

A napsugárzást napkollektorokkal alakít-
hatjuk át a háztartásban közvetlenül fel-
használható hôenergiává. A napkollektorok 
legelterjedtebb fajtája a síkkollektor, ami egy 
elöl üvegezett, hátul hôszigetelt lapos doboz-
szerkezet, amelyben a napsugárzást jó elnyelô 
képességû fekete lemezre, az úgynevezett ab-
szorberre erôsített csôkígyó található. 

A napkollektorok mûködése egyszerû: 
a napsugárzás áthalad a jó fényáteresztô 
képességû üveg fedôlapon és elnyelôdik 
az abszorberen, ami a napsugárzás hatá-
sára a hozzá erôsített csôkígyóval együtt 

fel melegszik. A keletkezett hôenergiát a 
csôvezetékben keringtetett folyadék szállítja 
el a napkollektorból. Magyarországon a déli 
tájolású és megközelítôleg 45°-os dôlésszögû 
felületet éri a legtöbb napsugárzás. Ha ettôl 
az optimális elhelyezéstôl eltérôen tájoljuk 
napkollektorunkat, értelemszerûen valame-
lyest kevesebb lesz a hasznosítható napener-
gia mennyisége. Délkeleti vagy délnyugati 
tájolásnál a veszteség 10 százalék alatti, míg 
függôleges elhelyezésnél vagy keleti-nyuga-

Napkollektorok

A napkollektor felépítése
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ti tájolásnál 25–30 százalék körüli. Ebbôl is 
látszik, hogy nem kell lemondanunk a nap-
kollektorról akkor sem, ha nem rendelkezünk 
optimális telepítési adottságokkal. 

Vízmelegítés 
Napkollektorral tehát hôenergiát állíthatunk 
elô, ezért az elsôsorban meleg víz készíté-
sére, épületek kiegészítô fûtésére vagy me-

dencék vizének fûtésére használható. Éves 
szinten a használati meleg víz akár 60–70 
százaléka is elôállítható napkollektorokkal. A 
téli félévben ez az arány 30–40 százalék, míg 
a nyári félévben közel 100 százalék. Családi 
házak melegvíz-ellátásához a lakók számától 
és vízfogyasztási szokásaitól függôen 4–8 m2 
napkollektor-felületre van szükség, valamint 
egy 200–500 literes melegvíztárolóra. A tá-
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Napkollektorok hasznosítása 
családi házakban

roló kialakítása olyan, hogy ha a kollektorok-
ból nem érkezik elegendô napenergia, a víz 
hagyományos módon is felfûthetô kazánnal 
vagy elektromos fûtéssel. A napkollekto-
rokat általában fagyálló folyadékkal töltik 
fel. A keringtetôszivattyút automatika ve-
zérli, ami érzékeli a napkollektorok és a tá-
roló hômérsékletét, és csak akkor indítja el 
a szivattyút, ha a kollektorokban melegebb 
van, mint a tárolóban. Így borús idô esetén 
sem hûl le a melegvíz-tároló, a szivattyú 
energiafelvétele pedig csak töredéke a nap-
energia-nyereségnek. 

Fûtés
Épületfûtésre lényegesen rosszabb haté kony-
sággal használható a napkollektor, mi  vel té-
len gyakran borús az idô, a napsu gár  zás szint-
je alacsony, az épületfûtés hô  szükséglete 
viszont nagy. A kollektorok az épület hô-
energia-szükségletének körülbelül a 15–40 
százalékát fedezik, ha 5 m2 fûtött lakótérhez 
1 m2 napkollektor tartozik. A napkollektoros 
fû tés rásegítés el sôsorban az átmeneti, tava-
szi és ôszi idô szakban tudja kiváltani a ha-
gyományos energiahordozókat. Alkalmazása 

az átlagosnál jobb hôszigetelésû, alacsony 
hômérsékletû fûtési rendszerrel (falfûtés, 
pad  lófûtés, alacsony hômérsékletû radiáto-
ros fûtés stb.) szerelt épületekben lehet re-
ális cél. Nagyobb arányú fûtésrásegítésnél 
puf fertárolót (fûtési vizet tároló hôszigetelt 
tartályt) is kell alkalmazni, melynek a mére-
te kollektor-négyzetméterenként körülbelül 
50 liter. 

Megtakarítások
Egy négyzetméter napkollektorral évi 500–
600 kWh energia állítható elô, amelynek az 
ára villamosáram-tarifával számolva körülbe-
lül 25 000 forint, míg vezetékes földgáztari-
fával eléri a 10 000 forintot. A napkollektoros 
rendszerek beruházási költsége kollektor-
négyzetméterenként 100 000–150 000 forint. 

A pénzügyi megtérülés a kiváltott energia-
hordozó fajtájától függôen tehát 4–15 év is 
lehet. Nagyon gyors megtérülésre nem szá-
míthatunk, de egy napkollektoros rendszer 
az élettartama alatt jóval több költséget fog 
megtakarítani, mint amennyibe került, és 
közben jelentôsen hozzájárul egy tisztább, 
élhetôbb környezethez. 
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A napelemek vagy más néven fotovoltaikus 
elemek a nap sugárzási energiáját közvet-

lenül villamos energiává alakítják át. Magyar-
ország adottságai rendkívül kedvezôek, hiszen 
a napsütéses órák száma 1900–2200 óra éven-
te, ami 30–40 százalékkal több, mint például 
Németországban, a világ vezetô napelem-fel-
használójánál. A napelemes rendszert a meg-
újuló energiaforrást hasznosító berendezések 
között egyre szélesebb körben alkalmazzák, az 
igénybe vehetô támogatásokkal a beruházás 
pedig a teljes élettartamon belül bôven meg-
térül.

Az áramtermelô rendszerek fô alkotóelemei 
a szilícium alapanyagú napelemek, a rozsda-
mentes acélból és alumíniumból készült tar-
tószerkezet, az inverter (áramátalakító) és a 
szolárkábel. Abban az esetben, ha szigetüzemû 
a rendszerünk, azaz nem csatlakozik az elekt-
romos hálózatra, az energia tárolását meg kell 
oldani. Ez esetben akkumulátorokat és a fel-
töltésüket optimalizáló töltésszabályozót is 
kell a rendszerhez csatlakoztatni. Az inverter 
a napelemekbôl érkezô egyenáramot átalakít-
ja át úgy, hogy az bármely háztartási elekt-
romos berendezés számára felhasználható 

legyen, az idôjárási viszonyoknak különösen 
ellenálló szolárkábel pedig a napelemek és az 
inverter között szállítja az áramot.

Rendszertípusok 
A napelemes rendszerek hálózatra kap-
csoltak (hálózatba visszatáplálósak) vagy 
szigetüzemûek lehetnek. A hálózatra kap-
csoltaktól a helyi hálózat üzemeltetôje – ha 
a rendszerünk mûszakilag megfelelô – köteles 
átvenni a saját napelemünkkel megtermelt 
villamos energiát. Ez azért elônyös, mert így 
a napközben megtermelt áramot felveszi a 

Napelemek

A napelem 
mûködési elve

villamos hálózat, tehát nem kell a tárolásá-
ra szolgáló akkumulátorokról külön gondos-
kodnunk, míg a reggeli és esti fô fogyasztási 
idôszakokban akkor is lesz elegendô áramunk, 
ha saját napelemünk épp nem termel eleget. 
Így nincs szükség akkumulátorokra, mivel az 
elektromos hálózat mûködik pufferként.

Ha csatlakoztunk a helyi hálózatra, terme-
lésünket és fogyasztásunkat egy speciális 
villanyóra méri, ami a bejövô és kimenô 
áramot is számolja, a végén pedig a kettô 
különbsége szerepel majd a számlán. Érde-
mes az éves elszámolást választani a szol-
gáltatónál, mert ezzel az évszakok és nap-
szakok okozta ingadozás kiegyenlítôdik, 
azaz a nyáron megtermelt áramfelesleg 
kompenzálja azt, hogy télen általában töb-
bet fogyasztunk, mint amennyit megter-
melünk.

A napelemek modulokból épülnek fel. 
Egy napelem – teljesítményétôl függôen 
– több modulból állhat össze. Ezekben az 
áramtermelô cellákat tartalmazó modulok-
ban a napfény közvetlenül árammá alakul át. 

A napelemes gyártók rendszerint 5 W és 200 
W közötti névleges teljesítményû modulokat 
kínálnak. A modulok hatásfoka az alkalmazott 
technológiától, és a gyártótól is függ. A leg-
elterjedtebb napelemes technológiákat eltérô 
hatásfok jellemzi: az amorf kristályos nap-
elemek a napsugárzás 5–7 százalékát, a mo-
nokristályos és a polikristályos elemek 12–15 
százalékát képesek árammá alakítani. Fontos 
tudni, hogy a napelemek felhôs idôben is ter-
melnek villamos energiát, de a névlegesnél 
kisebb mennyiségben.

Az ár, az élettartam, a helykihasználás és 
a teljesítmény szempontjait figyelembe véve 
Magyarországon ma a polikristályos nap-
elemekbôl épített rendszerek az optimálisak.

A hálózatra kapcsolt rendszerek általában 
100–200 W-os modulokból állnak. Az ennél 
kisebb modulok szigetüzemû rendszereknél, 
valamint egyedi (például közvilágítási, közle-
kedési jelzô stb.) berendezések önálló áram-
forrásaiként alkalmazhatók.

A mérések azt mutatják, hogy a háztetôre 
szerelt, 2–3 kWh összteljesítményû rendszer-
rel már biztonságosan megoldható egy átla-
gos család áramellátása. Nem érdemes azon-
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ban túlméretezni a napelemeket, mert akkor 
már nem térül meg a beruházás. A 15–20 m2-
nyi tetôfelületet igénylô, 2–3 kW-os rendszer 
használatával évente 2–3 tonnával kevesebb 
szén-dioxid kerül a légkörbe.

Tervezés
A rendszerek tervezését, az ügyfelek egye-
di igényeit is figyelembe véve, célszoftverek 
segítik, hogy a rendszer a legjobb hatás-
fokon mûködjön, meghatározva a névleges 
teljesítményû modulok számát, és az azokkal 
optimálisan együttmûködô invertert. 

Az elektromos hálózattal nem rendelkezô 
területek – például tanyák, hétvé-
gi házak, mezô gazdasági létesítmények, 
átjátszótornyok – áramellátása szigetüzemû 
napelemes rendszerekkel jól megoldható. Az 
elektromos hálózat kiépítése a legtöbb eset-
ben lényegesen drágább, mint egy napelemes 
rendszer telepítése. Ha a villamos hálózat 1 
km-nél távolabb van, és az éves villamosener-
gia-fogyasztás 1000 kWh (ez a legalapvetôbb 
villamos fogyasztók, például világítás, kisebb 
hûtô, tévé áramellátásához elég), akkor – a 
villamos energia 2008. évi árát és az átlagos 

hálózatkiépítési költséget figyelembe véve – 
már megéri szigetüzemû napelemes rendszert 
kiépíteni.

A napelemes rendszereknek nincs mozgó, 
kopó alkatrésze, karbantartást nem igényel-
nek. A napelemek élettartama rendkívül hosz-
szú, a gyártók általában garantálják, hogy a 
névleges teljesítmény legalább 80 százalékát 
20 év múlva is leadják. A napelemes rend-
szerek nemcsak tetôre, hanem homlokzatra 
és földfelszínre is helyezhetôk, sôt látvá-
nyos építészeti megoldásként elôtetôként is 
felszerelhetôk.

Engedélyeztetés
Építési engedélyt ugyan nem kell kérnünk 
napelemek telepítéséhez, de ha a helyi vil-
lamosenergia-hálózatra szeretnénk termelni, 
szükségünk lesz a hálózat üzemeltetôjének 
engedélyére. Az engedélyeztetés során egy-
szerûsített eljárás keretében megvizsgálják, 
hogy a tervezett beruházás megfelel-e a 
mûszaki követelményeknek, ezért már a be-
ruházás tervezésekor tájékozódjunk a fel-
tételekrôl. Az eljárás átfutási ideje általában 
30–60 nap.
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Gyakran szeles az idô, ami egyértelmû bizo-
nyítéka annak, hogy a szél nem áll meg a 

határainkon. A nyugati országrészen már egyre 
sûrûbben állnak a nagyméretû szélturbinák, 
azonban kis teljesítményû (100 W és 20 kW 
közötti) szélgenerátorok üzemeltetésével a la-
kosság is hasznosíthatja a szél energiáját vil-
lamosenergia-termelésre. 

A generátorok hatékonyságát erôteljesen 
befolyásolják a helyi adottságok és a köz-
vetlen környezet, ezért a beruházás elôtt 
érdemes szakember véleményét kikérni, és 
elôzetes számításokat végezni.

A bárki által elérhetô, kis teljesítményû 
szélgenerátoros rendszerek telepítése és rend-
szerelemei a napelemes rendszerekhez hason-
lóak. A szélgenerátoros rendszer is, akárcsak 
a napelemes, mûködhet szigetüzemûként és 
hálózatba visszatáplálós rendszerként.

Az általában két vagy három lapát a leg-
több gyártmánynál üveg-, illetve szénszál-
erô sítésû. A szélgenerátorok 7–10 km/h 
szél  sebességnél kezdenek forogni, névleges 
teljesítményüket 36–50 km/h szélsebesség-

nél érik el, azaz ekkor tudják a gyártó által 
megadott teljesítményt nyújtani. A szélge-
nerátorok mindegyike rendelkezik valamilyen 
védelemmel a túl erôs szél ellen, például a 
lapátok vagy a teljes forgórész kifordulnak a 
szél irányából.

A szélgenerátorok néhány típusa fûtô pat-
ronnal is rendelhetô, így közvetlenül vízmele-
gítésre használható. A hosszú távú mûködésre 

Szélgenerátorok
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(20–30 év) tervezett szélgenerátorokra általá-
ban 2–5 éves garanciát vállalnak. Karbantar-
tásuk egyszerû, a kopó alkatrészeket bizonyos 
idôközönként cserélni kell.

Tervezés
Ha családunk áramellátását részben szél-
energiából kívánjuk fedezni, legalább 1–2 kW 
teljesítményû rendszerre lesz szükségünk. 
Mielôtt azonban belekezdenénk egy szélgene-
rátoros beruházásba, részletes számításokkal 
alaposan fel kell mérni a tervezett helyszín 
adottságait, mert az éves leadott energia-
mennyiség nagyon változó a helytôl, a telepí-
tési magasságtól, domborzattól stb. függôen. 
Szélgenerátor a tetôre is telepíthetô, ekkor 
azonban meg kell fontolni azt is, hogy a ge-
nerátor mûködése közben keletkezô rezgések 
átterjedése az épületre nemcsak kellemetlen 
lehet, de károsíthatja is az épületet, a zajha-
tásról nem is beszélve.

Árak
A nevesebb európai és amerikai gyártmá-
nyok mellett az utóbbi években olcsóbb 
szélgenerátorok is megjelentek a piacon, il-

letve kaphatók magyar gyártmányúak is. Kis 
teljesítményû, kb. 400 W-os rendszereket 
(nyaralók, tanyák, hajók számára) 3–400 000 
forint körüli áron, közepes, kb. 1000 W-os 
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tel jesítményûeket (háztartások kiegészítô 
áramforrásaként) 300 000 és 1 200 000 forint 
közötti áron kínálnak, az árat a helyi szélvi-
szonyok és háztartásunk villamosenergia-igé-
nye is befolyásolja. 

A mérések azt mutatják, hogy egy nape lemes 
rendszer éves szinten általában több ener giát 
termel, mint egy ugyanolyan teljesítményû 
szélgenerátoros rendszer. A szélgenerátor 
ennek ellenére hatékony kiegészítôje a nap-
elemes rendszernek, mert áthidalja a felhôs 
napok okozta termeléscsökkenést. 

Ahol nincs vezetékes áramellátás, ott a ha-
gyományos villamos hálózat kiépítési költ-
sége általában drágább, mint egy napelemes 
és/vagy szélgenerátoros rendszer telepítése, 
tehát már megéri szigetüzemû áramellátásban 
gondolkodnunk. 

A folyamatos áramellátás érdekében min-
denképpen hibrid rendszer, azaz napelem 
és szélkerék együttes kiépítése javasolt. 

A telepítés helyétôl függetlenül igaz az, 
hogy a szél, illetve a nap energiájának hasz-
nosításával jelentôsen csökkenthetjük a kör-
nyezeti terhelést, így tevékenyen részt vállal-
hatunk, és példát mutathatunk környezetünk 
megóvásában.

Engedélyeztetés
A hatályos jogszabályok szerint szélgeneráto-
rok telepítéséhez a helyi építési hatóság, azaz 
az önkormányzat engedélye szükséges.
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A hôszivattyú egyaránt használható ottho-
naink fûtésére, hûtésére, valamint meleg 

víz elôállítására. A hôszivattyú méretében és 
mûködésében nagyon hasonlít a hûtôgépre: 
jobban mondva egy kifordított hûtôgépre. A 
kisebb hômérsékletû, közvetlenül nem haszno-
sítható hômérsékletû hôenergiát kompresszor 
segítségével nagyobb hômérsékletû, haszno-
sítható hôvé alakítja. Ha fûtésre használjuk, 
akkor a kinti környezetbôl vonja ki a hôt és azt 
átadja a ház fûtési rendszerének, hûtésnél pe-
dig ellenkezô irányú a folyamat. A hôszivattyú 
– típusától függôen – a talajt, a talajvizet vagy 
a levegôt használja hôforrásként. Fontos tud-
ni, hogy a hôszivattyú üzemeltetése villamos 
energiát igényel.

A talajban – a Föld középpontja felôl – 
folyamatos a hôáramlás a földfelszín felé. 
Ezt az energiamennyiséget geotermikus hô-
szivattyúval gazdaságosan, és – mivel ez az 
energiaforrás nem idôjárásfüggô – bizton-
ságosan hasznosíthatjuk. Az utóbbi idôben 
szerte a világon dinamikusan terjednek a 
hôszivattyús fûtésrendszerek, a technológiai 
fejlôdésnek köszönhetôen ugyanis üzemelte-
tésük lényegesen gazdaságosabbá vált.

Mûködés
A hôszivattyú mûködése közben felmeleg-
szik, majd elpárolog a berendezésben keringô 
hûtôközeg, ezáltal hôt von el a környezettôl. 
A már gáz halmazállapotú hûtôközeget a 
komp resszor (villamos energiát felhasznál-
va) ismét összenyomja, és nagy nyomáson 
„cseppfolyósítja”, vagyis kondenzálja. A hû-
tô közeg eközben hôt ad le a környezetnek, 
amelyet a lakás fûtésére lehet felhasználni. A 
folyamat végén a nyomás a nyomáscsökkentô 
szelepen át csökken, és az egész körfolyamat 
kezdôdhet elölrôl. 

Földhôhasznosítás
A legelterjedtebbek a földhôt hasznosító 
hôszivattyúk. Két alapvetô fajtájuk a zárt 
talajhôszondás és a nyitott kutas rendszer.

A zárt szondás rendszer lényege, hogy a 
föld hôjét zárt rendszerben keringô hôátadó 
folyadék segítségével közvetíti a lakás fûtési 
rendszerének, azaz a keringô folyadék nem 
érintkezik közvetlenül a talajjal vagy a talaj-
vízzel. 

A zárt szondás rendszer telepíthetô verti-
kálisan, azaz függôlegesen kialakítva, illetve 

Hôszivattyús rendszerek

horizontálisan, azaz a talajban vízszintesen 
elfektetett elemekkel. A vertikális rendszer-
nél függôlegesen, 50–100 m mélyre fúrt szon-
dákban, a horizontális kialakításnál 1,5–2 m 
mélyen, de minimum 400–800 m² területen 
vízszintesen elhelyezett szondák gyûjtik ösz-
sze a talaj hôjét. 

A vertikális szondás rendszerek elônye, 
hogy kicsi a helyigényük, és bárhol megvaló-
síthatók, ahol 50–100 m mélységû fúrásokra 
engedélyt kapunk. A fúrás azonban költsé-
ges, de jó elméleti hatásfokot (évi átlagos 
COP-értéket) eredményez. A vízszintesen 
elhe lyezett zárt szondás rendszerek kiépíté-
se – lazább talajviszonyok között – olcsóbb 
lehet, azonban nagy helyigényük miatt nem 
mindenhol telepíthetôk, s az évi elérhetô 
COP-értéke is lényegesen kisebb, mint a ver-
tikális rendszereké. A hôszivattyús rendszerek 
élettartama minimum 20–25 év, lényeges kar-
bantartási költségük nincs.

Zárt szondás hôszivattyú telepítéséhez a 
területileg illetékes bányakapitányság enge-
délye szükséges. 

Az engedélyeztetés meglehetôsen bonyo-
lult eljárás, például többféle mûszaki terv-

dokumentációt kell benyújtani az engedély 
megszerzéséhez, ezért az ügyintézést bízzuk 
a kivitelezô szakcégre.

COP-érték: Az úgynevezett COP-érték jelöli a 
hôszivattyúk elméleti hatásfokát. A COP-érték 
megmutatja, hogy éves átlagban egy egység-
nyi befektetett villamos energiával hány egy-
ségnyi fûtési energia juttatható az épületbe. 
Minél magasabb a COP-érték, annál gazdasá-
gosabban üzemeltethetô a hôszivattyú. Kör-
nyezetvédelmi szempontból akkor a legjobbak 
a hôszivattyús rendszerek, ha áramigényüket 
megújuló energiákból fedezik.

A víz hôjét hasznosító – nyitott kutas 
– rendszerben nagy tömegû talajvizet kell 
keringtetni, amely közvetlenül adja át ener-
giáját a felszínen telepített hôszivattyú 
hôcserélôjének. Ehhez két kutat kell fúrni: 
az egyiket a víz kiemelésére, a másikat a 
hôcserélôn átkeringtetett víz talajba vissza-
sajtolására. A víz kiemelésének, visszajutta-
tásának szivattyúzási, illetve visszasajtolási 
energiaigénye jelentôs lehet. Ezenkívül csak 
olyan területeken jöhet szóba, ahol 30–100 

913. LÉPÉS – MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK



931. LÉPÉS – ODAFIGYELÉS

m mélységen belül megfelelô mennyiségû és 
kémiai összetételû a (talaj)víz. Vízjogi léte-
sítési engedélyért forduljunk az illetékes kör-
nyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelôséghez.

Nyitott kutas hôszivattyúval a hulladékhô 
is hasznosítható. Ahol nagy mennyiségben áll 
rendelkezésre 10 °C feletti elfolyó víz, ott fel-
tétlenül érdemes megfontolni az elfolyó víz 
hôtartalmának hôszivattyús hasznosítását. 
Ennek elsôsorban az iparban vagy közüle-
teknél (például ipari hûtôvíz vagy uszodavíz 
hasznosítása) van jelentôsége.

Légkollektorok
A levegô hôjét hasznosító rendszerek 
(légkollek torok) hô szi vattyúi felújításkor a 
régi építésû épületek falára is problémamen-
tesen felsze relhetôk. A le ve gôtôl hôt elvonó 
rendszerek –20 °C külsô hô  mérsékletig képe-
sek a külsô le vegôbôl 60 °C-ig terjedô hô mér-
sékletû fû tô vizet elôállítani, de az elérhetô 
évi COP-érték jelentôsen elmarad a földhôt 
hasznosító rendszerekétôl. A légkollektor 
telepítéséhez – ha nem érint mûemléki vagy 

védett homlokzatot – nem kell szakhatósági 
engedély.

Tervezés
A hôszivattyús rendszerek beépítése elôtt 
elengedhetetlen a pontos hôtechnikai terve-
zés, amelynek ki kell terjednie az épület és 
a fel használni kívánt közeg [talaj, (talaj)víz, 
hulladékhô vagy le vegô] jellemzôire. Alapvetô 
szempont, hogy hô szivattyús rendszerekhez a 
fû tést úgy alakítsuk ki, hogy az a lehetô legki-
sebb hômérsékleten mûködhessen. Új építésû 
épületeknél meg kell vizsgálni a sugárzó fal- 
és mennyezetfûtések be  építhetôségének le-
hetôségét. 

Szóba jöhet a padlófûtés is, amely elsô-
sorban huzamos tartózkodásra használt he-
lyiségekben ajánlott, mivel nagy tehetetlen-
sége megnehezíti a fûtés szabályozását. A 
hôszivattyús rendszerek üzemeltetése szem-
léletváltást kíván a felhasználóktól is, például 
fokozottan ügyelni kell a helyes, gazdaságos 
szellôztetésre és arra, hogy ne fûtsük túl az 
épületet.
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Biomasszán tágabb értelemben a Földön 
lévô összes élô tömeget értjük, míg meg-

újuló energiaforrásként fogalma az energiater-
melésre használható növényeket, terméseket, 
élelmiszer-ipari és mezôgazdasági mellékter-
mékeket és szerves hulladékokat takarja.

Faapríték
A biomassza alapú megújuló energiahordo-
zók közül a legkedvezôbb költséggel az er-
dei faaprítékból állítható elô hôenergia. A 

fá nak a többi biomasszához képest nagy az 
energiasûrûsége (azaz egy köbméternyi fából 
lényegesen több energia nyerhetô ki, mint 
például szalmából), gyakori az elôfordulása, 
kicsi a hamutartalma, és átalakítás nélkül köz-
vetlenül felhasználható tüzelésre, ráadásul, a 
kezelési költségeket nem számítva, olcsó.

A fa nedvességtartalma azonban kiter-
melésekor általában 45–50 százalék, és ez 
jelentôsen befolyásolja tényleges fûtôértékét, 
amely ek kor 9–10 MJ/kg körüli. Kétévi 
megfelelô tárolás után éri el a légszáraznak 
nevezett 20 százalék körüli értéket, kb. 14,5 
MJ/kg körüli fûtôértékkel. (Összehasonlítás-
ként: egy kg tüzelôolaj fûtôértéke 42 MJ, egy 
kg széné 30 MJ, a lignité pedig 30 MJ/kg.) 

A hasábfatüzelés általában 60 százalék 
alatti hatásfokú. A hasábfa faelgázosító ka-
zánban égethetô el a leghatékonyabban és 
leginkább környezetkímélôen. Az osztott tûz-
terû elgázosító kazánokban elôször tökéletlen 
a fa égése, amely során úgynevezett pirolízis 
gázok keletkeznek. A pirolízis gázokból tö-
kéletes égéssel a második tûztérben még to-
vábbi energia nyerhetô. A hatásfok így eléri a 
85–95 százalékot.

Biomassza
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A hasábfa és a faapríték azonban a fosszi-
lis energiahordozókhoz képest nehézkesebben 
adagolható, nagyobb a nedvességtartalma és a 
fajtérfogata. E hátrányos tulajdonságai továb-
bi feldolgozásával, pel let álásával javíthatók.

Pellet
A fatüzelés hátrányait küszöböli ki a 10 száza-
léknál is kisebb nedvességtartalmú fapellet. 
A pellet 100 százalékban természetes fa, 
illetve biomassza alapanyagokból sajtolt, 

6–12 mm átmérôjû, henger alakú granulátum, 
amelynek rendkívül jók az égési tulajdonsá-
gai (fûtôértéke 17–19 MJ/kg, hamutartalma 
kisebb, mint 1 százalék). 

A pelletet a felaprított és szárított fafor-
gácsból préseléssel nyerik. A préselés so-
rán a fa lignin és hemicellulóz összetevôi a 
hômérséklet és a nyomás hatására képlékeny-
nyé válnak, így a pellet hûtés után kötôanyag 
nélkül is megôrzi szilárd, tömör formáját. A 
pellet speciális kazánban 90 százalék körüli 
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hatásfokon hasznosítható. Nyugat-Európában 
már 10–15 éve elterjedtek a pelletkazánok, 
amelyek a gázkazánokhoz hasonlóan au-
tomatizáltak, termosztáttal, illetve külsô 
hômérséklet-vezérléssel mûködnek (a ka-
zán begyújtása és leállása is a hôigénynek 
megfelelôen automatikus).

A pellet elôállítása természetesen ener-
giaigénnyel jár, hiszen a szárítás és préselés 
során hôt és áramot használnak fel. Azonban 
az így befektetett energia csupán töredéke 
annak, amit fûtési energiaként nyerhetünk 
majd belôle.

A kazán pellettartályát elég – felhasználás-
tól függôen – havonta, kéthavonta egyszer fel-
tölteni, hamuzni egy fûtési idényben csak né-
hányszor kell. Nagy hagyománnyal rendelkezô 
európai pelletkazángyártók mûködnek Svéd-
országban, Dániában, Olaszországban, Német-
országban, az automata gépsorokat évente 
10 000–15 000 kazán hagyja el Európában.

Egy átlagos családi ház (120 m² alap te-
rületû, a mai hôtechnikai szabványnak meg-
felelô hô szigetelésû) éves energiaigénye kb. 
90 000 MJ, azaz a hatásfokot is figyelembe 

véve évi 5–5,5 t pelletet használ fel. Ha a 
pellet ára 50 Ft/kg körüli, akkor 250 000 fo-
rint körüli lesz az évi fûtésszámla. Ha ugyan-
azt az épületet 85–92 százalékos hatásfokú 
gázfûtéssel, 2900 m³ gázt elhasználva fûtjük, 
2008. év végi gázáron számolva kb. 380 000 
forint lesz a gázszámlánk. 

A példa is mutatja, hogy a fapelletbôl nyert 
hôenergia ára lényegesen olcsóbb a gáz árá-
nál, és ha figyelembe vesszük a földgázárak 
várható növekedését, a faaprítékra, a pelletre 
alapozott hôellátással jelentôs költségmegta-
karítás érhetô el.

Biobrikett
Nagy nyomású préseléssel készül ez a szintén 
faipari vagy mezôgazdasági hulladékalapú 
tüzelôanyag. Kis nedvességtartalma és nagy 
anyagsûrûsége miatt fûtôértéke nagyobb (17-
18 MJ/kg) a hasábfáénál, míg hamutartalma 
kisebb. Gyártási mérete (átmérôje 100-150 
mm között ingadozik) miatt szinte valameny-
nyi kazánban elégethetô, így a favágás meg-
spórolható, de a kézi begyújtás és a hamuzás 
már nem.
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991. LÉPÉS – ODAFIGYELÉSi Linkek, internetoldalak

Energia Klub: www.energiaklub.hu 

ENERGIAFOGYASZTÁS, HATÉKONYSÁG:
www.gazmegtakaritas.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: 
www.nfh.hu 

Magyar Épületgépészek Szövetsége: 
www.megsz.hu 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület: 
www.ofe.hu 

Tudatos Vásárlók Egyesülete: www.tve.hu 

KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉSZET: 
Belsô Udvar Építész és Szakértô Iroda: 

www.belsoudvar.hu
Független Ökológiai Központ: 

www.foek.hu; www.fenntarthato.hu
Elsô Magyar Árnyékolástechnikai Szövetség

www.arnyekolastechnika-szovetseg.hu

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 
HASZNOSÍTÁSA: 

www.napra-kesz.hu; www.zoldtech.hu
Biomassza hasznosítás: www.pannonpellet.hu

Geotermikus hôszivattyús rendszerek: 
www.geowatt.hu 

Hárskúti Megújuló Energia Központ: 
www.megujulo.info 

Napenergia-hasznosítás: 
www.naplopo.hu; www.napelembolt.hu 

Magyar Biogáz Egyesület: www.biogas.hu 
Magyar Biomassza Társaság: www.mbmt.hu 
Magyar Geotermális Egyesület: www.mgte.hu 
Magyar Napenergia Társaság: 

http://fft.gau.hu/mnt/mnt/mnt.htm 
Magyar Szélenergia Társaság: 

www.mszet.hu 

SZABÁLYOZÁS, TÁMOGATÁS: 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium:

www.nfgm.gov.hu
Energia Központ Nonprofit Kft.: 

www.energiakozpont.hu 
Közlekedési, Hírközlési  
és Energiaügyi Minisztérium: 

www.khem.gov.hu 
Magyar Energia Hivatal: 

www.eh.gov.hu

Az Energia Klub kapcsolódó projektjei

FALUHÁZ 
Hogyan csökkentik felére a fûtésszámlát Ma-
gyarország legnagyobb panelházában, az óbu-
dai Faluházban? Milyen mûszaki megoldások-
kal, és mennyibôl korszerûsítették a kisebb 
településnyi embernek otthont adó épületet? 
A www.faluhaz.eu oldalon sok hasznos részle-
tet megtudhat a beruházásról, ha pedig saját 
szemével gyôzôdne meg az eredményekrôl, 
regisztráció után a helyszínen is megnéz-
heti a modern fûtésrendszert, a hatalmas 
puffertartályokat, a vadonatúj ablakokat és 
homlokzatot. 
www.faluhaz.eu

NAPKORONA BAJNOKSÁG
Talán éppen az Önök településén található 
a lakosságszámhoz viszonyított legnagyobb 
felületû, illetve teljesítményû napkollektor 
és napelem? Ha szeretne többet megtudni 
a „legnaposabb hazai település” címért fo-
lyó Napkorona Bajnokságról, látogasson el 
a www.napkoronabajnoksag.hu weboldalra, 
ahol informálódhat a verseny részleteirôl és a 
versengô településekrôl.

KÖVETENDÔ PÉLDÁK
Az energiahatékonyság és a megújuló ener-
giák alkalmazása nem csak presztízs kérdése, 
vagy éppen divatos „zöld-ügy”: az emelkedô 
energiaárak és az energiafüggôség tükrében 
létszükséglet is! Az Energia Klub online adat-
bázisában közel 50 önkormányzati energetikai 
projekten keresztül mutatjuk be, hogy mind-
ez hogyan mûködik a gyakorlatban. Az olvasó 
technológiai ismertetôkön, finanszírozási mo-
delleken és megtérülési mutatókon keresztül 
ismerheti meg a követendô, jó példákat.

www.energy-bestpractice.eu

OKTATÓANYAGOK
Az Energia Klub oktatási segédanyagai éghaj-
latvédelem, energiahatékonyság, megújuló 
energiaforrások témakörben nyújtanak hasz-
nos ismereteket, elsôsorban a 12–18 éves 
korosztálynak – az ôket tanító szaktanárok, 
környezeti nevelôk munkáját segítve. Oktató-
plakátjainkról, oktatócsomagjainkról bôvebb 
információ található a www.energiaklub.hu 
oldalon, a Pedagógusoknak menüpont alatt.



Az energiatakarékosság 
Fundamenta lakásszámlával

Évente jelentôs – akár százezres 
nagyságrendû – összeg takarítható meg, 

ha a családi házak és társasházak fûtését, 
hôszigetelését korszerûsítik a lakóik. Ugyan az 
ilyen beruházások költségesek, ám ezeket az 
állam a lakás-elôtakarékoskodáson keresztül is 
támogatja. A lakásszámlákon gyûjtött összeg 
ugyanis nyílászárók tömítésére vagy cseréjé-
re, falazat-, sávalap- és födémszigetelésre, 
vagy akár napkollektorok, hôszivattyúk, vala-
mint nagy hatásfokú kazánok beszerzésére is 
felhasználható. Az állam évente akár 72 ezer 
forint támogatást  is ad a lakásszámlákhoz 
(EBKM állami támogatással 6,03-10,56%, EBKM 
állami támogatás nélkül -0,72-0,05%), sôt ka-
matadót sem kell fizetni utána! S nemcsak 
az összegyûjtött betét, az említett állami tá-
mogatás és a kamat, hanem a Fundamentától 
felvehetô különösen alacsony (fix évi 3,9 %, 
THM 5,12-5,22%) kamatozású forint alapú 
lakáskölcsön, vagy a már két év takarékosság 
után felvehetô áthidaló kölcsön is segítségül 
szolgálhat a korszerû fûtési és hôszigetelési 
megoldások megvalósításához.

A lakáskorszerûsítés alapján megtakarított 
fûtésköltségen túl a lakás-elôtakarékossággal 

elérhetô állami támogatás (a 4 év 11 hónapos 
konstrukciónál akár 336 ezer forint) révén pe-
dig még gyorsabban megtérülhet a beruházás. 

Nem csupán a pénztárcáját, de a környe-
zetet is védi az, aki energiatakarékos fûtési 
megoldásokat választ és hôszigeteléssel látja 
el az otthonát. Ez a globális felmelegedés el-
leni harcban is segít, s minden hiedelemmel 
szemben éppen a legkisebb egységeknél, a 
lakásoknál és a házaknál kell elkezdeni a kör-
nyezetvédelmet. Ugyanis a fûtésük során, akár 
a házi kandallóban, kazánban, akár egy társas-
ház központi fûtôrendszerében, akár távfûtés 
esetén a meleget szolgáltató erômûben keve-
sebb fosszilis energiahordozó elégetésére lesz 
szükség ugyanolyan lakáshômérséklet elérésé-
hez, így kisebb lesz a szén-dioxid-kibocsátás 
is. Így minden ház, lakás szigetelése, avagy 
energiatakarékosabb fûtésre való átállítása a 
környezetünkre is közvetlen hatással lesz. Ép-
pen ez az az ok, amiért a Fundamenta csatla-
kozott az Energiaklub Lakcímke programjához.

Elérhetôség: 
vww.fundamenta.hu

+36 1 411 8181

Energiatakarékos fûtési 
megoldások a Bosch-tól

A Bosch az európai fûtéstechnikai piac leg-
nagyobb szereplôje. A Junkers márkanév 

már 1932 óta tartozik a Bosch csoporthoz. 
Ez a név az egyik legnagyobb, legrégebbi 
fûtéstechnikai szereplôje volt a magyarorszá-
gi piacnak, mely fûtéstechnikai termékeket a 
Bosch 2010-tôl saját nevével forgalmazza.

A Bosch már a fûtéstechnikai berendezések 
piacának valamennyi szegmensében jelen van, 
legyen az hagyományos gázkészülék, konden-
zációs kazán, vízmelegítô, szilárd tüzelésû 
kazán, szolár rendszer vagy hôszivattyú. 
Célja, hogy ügyfeleit az innováció erejével, 
a gazdaságossággal, megbízhatósággal és 
minôséggel gyôzze meg.

A Bosch az energiatakarékos rendsze-
rek úttörôje. A Bosch feladata, hogy a 
fûtéstechnikai termékeket folyamatosan fej-
lessze, hozzájáruljon az élhetô környezet 
megteremtéséhez. Ezért termékkínálatában 
a megújuló energiákat használó szolár meg-
oldások és földhô hasznosítását szolgáló 
hôszivattyús rendszerek is megtalálhatók.

A környezetvédelem mindig is a vállalat 
stratégiájának szerves része volt. Hiszünk ab-
ban, hogy a Bosch erôs és ésszerû fejlôdése 

szempontjából óriási lehetôségeket rejt ma-
gában, mivel a környezetvédelmi technika 
piaca gyorsan növekszik. Célja, hogy olyan 
termékeket kínáljon, melyek technikai megol-
dásokat biztosítanak az ökológiai kihívásokra.

Mindezek mellett a Bosch segítséget nyújt 
készülékválasztás, kivitelezés és karbantartás 
területeken is. Minden átalakítást, készülék-
választást elôzzön meg tervezés, konzultáció 
a tervezôvel, kivitelezôvel, ebben nyújt se-
gítséget a Bosch Infovonal. Szervizvonalun-
kon pedig ajánlott szervizpartnereink állnak 
rendelkezésre, akik segítenek a beüzemelés-
ben, karbantartásban. 

Robert Bosch Kft.
Termotechnika üzletág 

1103 Budapest, Gyömrôi út 120.
Információs vonal: +36 1 470 4747

Szerviz vonal (beüzemelés, karbantartás, 
javítás): +36 1 470 4748

www.bosch.hu, www.bosch-climate.hu
Bosch-termotechnika@hu.bosch.com



A Lakásszövetkezetek és Társasházak Orszá-
gos Szövetsége (LOSZ) 1990 májusában 

alakult meg önálló, ágazati lakásszövetkezeti 
országos szakmai szövetségként. A lakásszö-
vetkezetek érdekképviselete, újkori történe-
te azonban jóval korábbi, az 1960-as évek 
idôszakára nyúlik vissza. Az 1990-es évek vé-
gén és az ezredforduló elején jelentkezett a 
társasházak részérôl olyan igény, mely a lakás-
szövetkezetek mellett a társasházak országos 
érdekképviseletének ellátását is megoldja, így 
2000 májusától a LOSZ alapszabályában a la-
kásszövetkezetek mellett rögzítette a társas-
házak érdek-képviseleti feladatait is. 

A LOSZ a lakásszövetkezeteknek és tár-
sasházaknak mint házkezelô szervezeteknek 
nyújt szakmai érdekképviseletet, ami a la-
kásszövetkezetek és társasházak jogszabályi, 
mûködési, gazdálkodási, tájékoztatási és ok-
tatási továbbképzési területek érdekérvénye-
sítésére terjed ki. A tájékoztatási feladat tel-
jesítése a szövetség Otthonunk c. havilapja, 
valamint a LOSZ rendszeres internetes hírlevél 
szolgáltatása útján valósul meg. 

A LOSZ tagja az Európai Unió mellett 
mûködô CECODHAS nevû nemzetközi szerve-

zetnek és e szervezet keretén belül is a la-
kásszövetkezeti szekció kelet-közép-európai 
munkabizottságának. A LOSZ mint országos 
érdekképviselet a kétszintû, a helyi és az or-
szágos szintû érdek-képviseleti szervezeti fel-
építés alapján mûködik, és kiemelten számít 
a területi szakmai szinten szervezôdô helyi 
érdekképviseletekre. A 19 megye és Budapest 
közigazgatási rendszeren belül a LOSZ-nak 17 
megyei szövetségi tagszervezeten keresztül – 
a hazai 1281 lakásszövetkezetbôl – 1069 la-
kásszövetkezet, 305 társasház mint házkezelô 
szervezet tagja van. A LOSZ-nak emellett 
csaknem 20, a lakás-, és építésügyben érin-
tett kereskedelmi, szolgáltatói és pénzintéze-
ti területeket képviselô pártoló tagja is van. 

A LOSZ saját és tagjai mûködési, gazdálko-
dási körülményeinek fejlesztésére 2000-ben 
létrehozta az Otthonunk Közhasznú Alapít-
ványt, amely adományokból, pályázatokból 
szerzett forrásokból támogatja a LOSZ céljai-
nak és feladatainak eredményes megvalósítá-
sát

www.losz.hu   
losz@losz.hu 
Farkas Tamás

A Lakásszövetkezetek és 
Társasházak Országos Szövetsége

Knauf Insulation – Ideje az energiatakarékosságnak!  
Épületek szigetelése a leghatékonyabb 
út a takarékoskodásra

A Knauf Insulation Kft. elkötelezett a kör-
nyezetvédelem iránt, és hosszú évek óta 

munkálkodik azon, hogyan lehetne a lehetô 
legnagyobb mértékben csökkenteni az épületek 
fûtésére használt energiaszükségletet. Amint 
tudjuk, a világ energiafogyasztásának jelentôs 
részét a házak fûtésére fordítják. Azt valljuk, 
hogy a fel nem használt energia a legjobb – mert 
amit nem használunk fel, azért nem kell fizetni.

A takarékoskodás eredményes módja az épüle-
tek „becsomagolása”, megfelelô hôszigeteléssel.

A Knauf Insulation termékskálájáról minden 
területre, a legkülönbözôbb beépítési módok-
hoz tudunk ajánlani ásványgyapot (üveg- vagy 
kôzetgyapot) és fagyapot termékeket.

A Knauf Insulation csatlakozik a fenntartha-
tóság és a globális klímavédelem gondolatához. 
A környezettudatosság és fenntarthatóság iránti 
igény a folyamatos fejlôdésben, a technológia ha-
tárainak kitolásában nyilvánul meg. 

Kiemelkedô újításunk, az ötéves kutatómunka 
eredményeként tavaly ôsszel bevezetett ECOSE 
®Technology azonban nemcsak a hatékony hô- 
és hangszigetelés létrehozásában segít, hanem 
nagy elôrelépés az egészség védelmében is. A 
forradalmian új, akril- és formaldehidmentes 

kötôanyag-technológia, könnyen megúju-
ló anyagokat használ a kôolaj alapú vegyipari 
anyagok helyett, amely szuper puha tapintást és 
természetesen barna színt kölcsönöz az új gene-
rációs ásványgyapot szigetelôanyagnak.

Ezen kívül az ECOSE ®Technology-val készült 
üveggyapot könnyebben vágható, puhább, nem 
porzik. 

A Knauf Insulation széles választékban kínál 
szigetelôanyagokat lakossági építésekhez és 
felújításokhoz, valamint kereskedelmi és ipari 
épületekhez egyaránt. Termékei megoldást nyúj-
tanak nemcsak a megnövekedett hô- és hangszi-
getelési igények, de tûzvédelmi és egyéb igé-
nyek kielégítésére is. 

Tegyen ma a holnapért!
Látogassa meg a www.knaufinsulation.hu ol-

dalt tudjon – meg többet termékeinkrôl!

Knauf Insulation Kft., Ügyfélszolgálati Iroda
www.knaufinsulation.hu

info@knaufinsulation.hu
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.

Tel.: + 36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845
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Szakértôi kapcsolatok

MATT – Elsô Magyar Árnyékolástechnikai 
Szövetség
A minôség garanciája! Redôny? Napellenzô? 
Télikert? Külsô vagy belsô árnyékolás? Vá-
lassza a minôsített vállalkozások minôségi 
termékeit! Felméréstôl a beépítésig, ajánlat-
tól az átadásig – biztonság garanciával. A mi 
munkánk az Ön kényelme! 
Honlap: www.arnyekolastechnika-szovetseg.hu 

LEGYEN ÖN IS NAPLOPÓ! 
Hasznosítsa a Nap ingyenes, kimeríthetetlen, 
tiszta energiáját! Napkollektoros rendszerek 
 tervezése, kivitelezése, árusítása. 15 éves ta-
pasztalat, közel 1000 megvalósult rendszer! 
Naplopó Kft. 
1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. 
Tel.: +36 1 237 0433
E-mail: naplopo@naplopo.hu 
Honlap: www.naplopo.hu 

NAPra kész megoldások a legmagasabb szín-
vonalon! Hálózatra kapcsolt és szigetüzemû 
rendszerek, Kyocera napelemek, SMA és Steca 
inverterek, töltôk. Tanácsadás, tervezés, for-
galmazás, kivitelezés. Keressen minket biza-
lommal: 
H-1113 Budapest, Bocskai út 77-79. 
Tel.: +36 1 424 0268
Honlap: www.napelembolt.hu

GEOWATT KFT.
Új fejlesztésû „Vaporline” hôszivattyús rend-
szerek forgalmazása, telepítése közvetlenül, 
illetve partnercégeinken keresztül. Geowall 
sugárzó, fûtési-hûtési rendszerek – falra és 
mennyezetre szerelve – tervezése, kivitele-
zése, kereskedelme. Mérnöki tevékenység, 
tanácsadás.
E-mail: geowatt@geowatt.hu
Honlap: www.geowatt.hu 

A PANNON PELLET KFT. fapellet gyártásával 
és forgalmazásával, valamint pelletkazánok, 
-kandallók és tartozékaik értékesítésével, 
beüzemelésével, szervizelésével foglalko-
zó vállalkozás. Cégünk kizárólag megbíz-
ható minôségû tüzelôanyagot és tü ze lô-
berendezéseket forgalmaz, referenciákkal. 
Tel.: +36 93 510 081
E-mail: posta@pannonpellet.hu 
Honlap: www.pannonpellet.hu 

BELSÔ UDVAR ÉPÍTÉSZ ÉS SZAKÉRTÔ IRODA
– környezettudatos építészeti tervezés,
– energetikai és beruházási szaktanácsadás,
–  épületek nyári hôkomfortjának elôrejelzése 

dinamikus épületszimulációval.
Honlap: www.belsoudvar.hu

D.V.D. Kft.
Társasházak és lakásszövetkezetek részére 
beruházás-elôkészítés, finanszírozástervezés, 
energiahatékonysági projektek elôkészítése, 
pályázatírás, (NEP, PanelProgram, Öko-Prog-
ram), LTP ügyintézés, hitelügyintézés (pályá-
zati önrész 100%-ára). 

Tel.: +36 1 373 0633 
E-mail: info@gesb.eu 
Honlap: www.gesb.eu

BAUSOFT PÉCSVÁRAD KFT.
7720 Pécsvárad, Pécsi út 49.
Tel./Fax: +36 72 465 266 
E-mail: bausoft@bausoft.hu 
Honlap: www.bausoft.hu
Épületgépészeti és energetikai szoftverek ké-
szítése
Termékek: WinWatt fûtéstechnikai program-
csomag épületenergetikai modullal
SunArch nappályaszerkesztô program bena-
pozás vizsgálatokra

NABEXPERT MÉRNÖKI SZAKÉRTÔ IRODA 
Építési mûszaki szakértés, épületenergetikai 
szakértés, felelôs mûszaki vezetés, mûszaki 
ellenôrzés, tanácsadás, épí téskivitelezés. 
További praktikus és hasz  nos információk a 
nemrég megjelent „Könnyû szerkezetes sze-
relt házak kivitelezésre” címû építési kézi-
könyvben, ára 3850 Ft + áfa, megrendelhetô 
a kiadónál: www.nabexpert.hu
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Az Energia Klub Magyarországon egyedülál-
ló módon immár 20 éve dolgozik egy új 

szemléletmód elterjesztésén. Kutatásainkkal, 
képzéseinkkel és a széles körû kommunikáció-
val a célunk, hogy mind az energiát termelôk, 
mind a felhasználók, vagy éppen a politikai 
döntéshozók másként viszonyuljanak az ener-
giához.

Szûkös készleteink ésszerû felhasználása, 
a sokszínû helyi erôforrásokon alapuló gaz-
daság, vagy az energiapazarló fogyasztási 
szokások megváltoztatása, mind-mind ré-
sze a megoldásoknak, melyet szervezetünk 
munkájával támogat. Többtucatnyi sikeres 
projektünket, vagy éppen kapcsolódó kiad-
ványainkat és tanulmányainkat a tudományos 
igényesség, a közérthetôség és a gyakorlati 
kérdések szem elôtt tartása jellemzi.

Tevékenységünk az energiahatékonyság, a 
megújuló erôforrások, az éghajlatvédelem, a 
hagyományos energiahordozók és az energia-
politika területeire összpontosul.

Az Energia Klub sokaknak partner, mások-
nak független és hiteles információforrás, 
de van, aki a 20 év alatt, mint az elhibázott 
energiapolitikai döntések kritikusát ismert 
meg bennünket.

És hogy mit jelent számunkra, e szervezet 
munkatársainak az Energia Klub? Tudást, ta-
pasztalatot, elkötelezettséget – és ami talán 
a legfontosabb: felelôsséget.

Látogasson el honlapunkra, tudjon meg 
többet rólunk, és tájékozódjon hiteles forrás-
ból az energetikát érintô kérdésekben!

www.energiaklub.hu

Az Energia Klubról

Kiadja az Energia Klub (www.energiaklub.hu)

A kiadvány igényelhetô e-mailben: lakcimke@energiaklub.hu, telefonon: 06-1-411-3520, 

illetve letölthetô a www.lakcimke.hu honlapról.
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