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I M P R E S S Z U M  Az összefoglalót az Energiahatékonyság közösen projekt 
magyarországi partnere, az Energiaklub készítette a Projektdoctor Zrt.  
és a Paneldoctor Kft. Döntés Előkészítő Anyaga alapján  2015.

Budapest, XII. kerület, 
Galántai utca 4.

A Galántai utca 4. Társasház  (Budapest, XII. kerület, Galántai utca 4.) épülete  csatlakozott 
az Energiaklub Energiahatékonyság közösen projektjéhez. A lakóközösség számára ez azt 
jelenti, hogy a projekt keretében ingyenesen jutnak szakszerű energetikai felméréshez és 
megtakarítási számításokkal alátámasztott javaslatcsomaghoz, mely megkönnyíti a dön-
tést a jövőbeni beruházásokhoz. 

Ez az úgynevezett Döntést Előkészítő Anyag, avagy DEK. 

A projekt partnerei számára fontos, hogy a lakóközösségek reális képet kapjanak az energe-
tikai korszerűsítésről, és felkészülten, felelősen döntsenek arról, kívánnak-e beruházni.

A következő néhány oldalban a DEK legfontosabb megállapításait, javaslatait foglaljuk ösz-
sze. Ha az összefoglaló alapján további részletekre is kíváncsi, olvassa el 
a teljes Döntést Előkészítő Anyagot!  

Mi történik a felmérés során?  

A Döntést Előkészítő Anyag többrétű felmérés és sokféle szem-
pont mérlegelése után születik. A lakóközösség korszerűsítési 
igényeinek és lehetőségeinek felmérésével indul, és elsősorban a 
hatályos jogszabály szerinti energetikai felmérésre, számításokra, az 
energetikai tanúsításra támaszkodik. Emellett elkészült az épület hőka-
merás vizsgálata is, amely által könnyen beazonosíthatók a külső épületburok hővesztesé-
gei, hőhidak, a szigetelés hiányosságai, esetleges korábbi kivitelezési hibák. 

A műszakilag és pénzügyileg reálisan megvalósítható korszerűsítési javaslatokat szintén az 
energetikai szakértő szakvéleménye alapján, ugyanakkor a lakóközösség igényeihez igazít-
va teszi meg az anyag. 
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A számításokból kiderül az egyes beavatkozásokkal megtakarítható energiamennyi-
ség, és az ezek mellé rendelhető beruházási költség, amiből egyszerű megtérülési idő 
számolható. Emellett többféle finanszírozási megoldást is bemutat az anyag. 

Fontos, hogy a költségbecslés valós piaci ajánlatokon alapul, és a járulékos költségeket 
(anyag- és munkadíjak, szakértői díjak, projektmenedzsment költségek) is tartalmazza. 
A beruházás költségei lakásokra bontva is megjelennek, így könnyen azonosítható a 
tulajdonosokra eső teher. 

Energetikai állapot, diagnózis 

Az épület megépítése óta a homlokzaton és a fő szerkezeti elemeken elsősorban kar-
bantartási célú felújításokat végeztek, így a falak, tető, lábazat még a 70-es évek szten-
derdjeinek felelnek meg, a fűtési energia nagy része a falakon, az emeletek közti födé-
meknél, erkélyeknél kialakuló hőhidakon távozik. 

A hőveszteség másik része a régi, huzatos, gyenge hőszigetelő-képességű ablakokon 
keletkezik. Mivel a felmérés idején csak két lakásban találunk modern, hőszigetelő ab-
lakokat, a közös felújítás jó alkalom a nyílászárók összehangolt cseréjére.

A ház építészeti értékei közé tartozik a lépcsőházi, üvegtéglafal, amely azonban jelen-
tős hőveszteséget okoz, így a korszerűsítés során ezzel is foglalkozni kell majd. 

A lakások fűtése egyedi gázfűtéssel megoldott, jellemzően több évtizedes gázkonve-
korok adják a meleget, csak néhány lakásban van jobb fűtési hatásfokot adó kazános 
központi fűtés.

Ezekkel az adottságokkal az épület elvi energiaigénye 319 kWh/m2 év, ami G energia-
osztályba sorolja az épületet, és több mint kétszerese annak, amennyit egy ma épülő, 
új építésű háztól követelnek a szabványok. Összehasonlításul: egy korszerűsítés nélkü-
li panelház 200-250 kWh/m2 év, míg egy rossz állapotú családi ház 450-500 kWh/m2 év 
várható fogyasztással számolhat, egy új épületnek nagyjából 100-140 kWh/m2 év ener-
giaigényt kell teljesítenie, sőt a közeljövőben még szigorúbbak lesznek az elvárások.

Az elvi energiafogyasztást a ház műszaki paraméterei, azaz a falak, ablakok hőveszte-
ségei, a fűtési rendszerek hatásfoka stb., alapján számolják. Ennek a számításnak az az 
előnye, hogy nem befolyásolják a lakók eltérő fogyasztói szokásai, azaz ténylegesen az 
épületet jellemzi. 

A számítások alapján komplex beavatkozással a ház elérheti a „B” energiaosztályt, 
ami a jelenlegi energetikai követelményeknél is jobb kategória, ennek megfelelően ala-
csony energiaigényt is jelent. 
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Mit javasol a szakértő? 

A szerkezet erős hőhidassága (ami azt jelenti, hogy például a födémeknél, erkélyek-
nél a fal jóval erősebben hűl, mint más területeken), a lakásokban megjelenő penész, 
az önerőből elindított ablakcserék jelzik, hogy a lakóknál komoly igény volna az ener-
getikai korszerűsítésre. 

A legnagyobb megtakarítással kecsegtető beavatkozás a falak, a tető, a lábazatok va-
lamint a garázsok feletti lakások esetében az alsó födém hőszigetelése lehet. Noha 
önmagukban a tető és a lábazatok szigetelése szerényebb megtakarítást hoznak, még-
is érdemes ezeket a lépéseket egyszerre, egy ütemben elvégezni, mert így biztosítha-
tó, hogy az épület külső burka hőhídmentes legyen, ezzel elkerülhető a penészesedés, 
a szerkezet károsodása.

A teljes homlokzatot 15 cm vastagságú polisztirollal vagy kőzetgyapottal, vagy ezek 
kombinációjával érdemes szigetelni. A homlokzat tagoltsága miatt előfordulhat, hogy 
egyes helyeken csak 10 cm szigetelőanyag fér el. A falak mellett a tető hőszigetelése is 
szükséges, itt már a szigorúbb hőátbocsátási követelmények miatt 20 cm vastag réteg 
javasolt, és a vízszigetelést is meg kell oldani. Ezekkel a lépésekkel 39%-kal csökken-
ne az épület fűtési energiaigénye, az energetikai besorolás pedig E osztályra változna.

A legtöbb ablak esetében, ahol még nem történt meg a nyílászárócsere a szakértő ja-
vaslata szerint már olyan ablakokat érdemes beépíteni, ami nem csak a mostani, de már 
a jövőbeni energetikai követelményeknek is megfelel. Ez 1,15 W/m2K U-értékű ablako-
kat jelent. A szakértő az elemzésben arra is felhívta a figyelmet, hogy az lakásablakok 
cseréjekor gondolni kell a gázzal működő, nyílt égésterű vízmelegítők, illetve a gáztűz-
helyek légellátására is. A legkézenfekvőbb megoldás az ablakokba épített, szabályo-
zott légellátást biztosító résszellőző.

Energetikai szempontból a lépcsőházi üvegtéglafal cseréje is indokolt. Itt, a nagy felü-
let miatt érdemes a lakásablakokhoz hasonlóan jó hőszigetelésű üvegezésben gondol-
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kodni. A nyílászárók, üvegfelületek cseréjétől további 12% energiamegtakarítás, és a 
D energiaosztály elérése várható. 

A régi, gyenge hatásfokú gázkonvektorok miatt a fűtési rendszer korszerűsítésére min-
denképpen gondolni kell. Szóba jöhetne, hogy a lakásonkénti megoldások helyett a ház 
egy központi kazánnal, a lakásokban radiátorokkal oldja meg a fűtést, valamint ugyan-
ezzel a kazánnal állítson elő meleg vizet is. Ez a csere azonban a mostani helyzethez ké-
pest jelentős átalakítást igényelne, ami lakott lakások esetében nehezen megoldható. 
Gondoljunk a falak megbontására, csőrendszer kiépítésére, az ezzel járó zajra, porra, a 
helyreállítási munkákra, vagy azokra a lakókra, akik nemrégiben ruháztak be saját ka-
zánra. Ehelyett a szakértő, megtartva a konvektoros rendszert, a régi gázkonvektorok 
egyszerűbb cseréjét javasolja modern, őrláng nélküli, szabályozott légellátású gázkon-
vektorokra. A fűtési rendszer ilyen felújítása 6%-kal javítana az épület hőigényén, és 
ezzel az épület elérné a „B” energiaosztályt.

 

Mivel mennyit spórolunk?
 
A javasolt beruházásokkal 57%-os energiaigény- és költségcsökkenés érhető el, a 
teljes épület 900 ezer forintot (lakásonként átlagosan 60-70 ezer forintot) spórolhat 
évente. A korszerűsítés természetesen jelentős pénzbefektetést igényel, jelen eset-
ben a lakóközösségnek 53 millió (lakásonként átlagban 3,8 millió) Ft-ot kellene fizetnie. 
Az összeget a ház lakás-takarékpénztári megtakarításból és bankhitelből lehet fedez-
ni. Állami támogatással a lakók terhei csökkenthetők, a beruházás pedig gyorsabban 
behozza az árát.   

 A felújítás, korszerűsítés munkaneme  A felújítás, korszerűsítés eredménye

Megnevezés
Fajlagos 
energi-
aigény

Ener-
getikai 
osztály

Megta-
karítás

Költségmeg-
takarítás 
házra vetítve

Lakásra  
(átlagosan)

kWh/m2év % Ft Ft

Jelenlegi állapot 319 G 0 0 0

Homlokzat, lábazat 
hőszigetelése 195 E 39 634 000 0

Homlokzat, lábazat + tető 
hőszigetelése 157 D 51 829 000 45 000

Külső szigetelés 
+nyílászárócsere 135 B 57 927 000 59 000

A beruházással a lakások piaci értéke is nőni fog, a korszerűsítésre fordított összeg egy 
jelentős része a magasabb piaci árban érvényesül. Azoknak, akik a közeljövőben elad-
nák a lakásukat ez gyorsan realizálható nyereség.


