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Tisztelt Olvasó!

Tudja Ön, hogy lakása hamarosan az épületek
energetikai tanúsítványával együtt lesz csak értékesíthető? Kíváncsi rá, hogyan növelheti egy jó
tanúsítvánnyal otthona értékét? Hogyan csökkentheti energiaszámláit? A kulcsszó az energiatudatosság. Egyszerűen 3 lépésben.
Első lépésként elég az odafigyelés, vagyis igyekezzünk otthonunk energetikai adottságait hatékonyan kihasználni. Második lépés a fogyasztáscsökkentő beruházás, például a hőszigetelés
vagy a háztartási berendezések korszerűsítése.
Harmadik lépés lehet a megújuló energiaforrások alkalmazása.
Döntésünkhöz tudni kell, mennyit is költünk
energiára, mi is az az energetikai felülvizsgálat,
milyen szabályozásváltozások várhatók, és milyen támogatásokat vehetünk igénybe. Lakcímke
kiadványunkban sok szakszerű javaslatot és ötletet talál mindehhez, illetve tájékozódhat a hasznos internet oldalakat tartalmazó linkgyűjteményünkből.
Az Energia Klub Lakcímke tájékoztató kampánya
és kiadványa a 2002/91/EK európai uniós direktíva nyomán a közeljövőben Magyarországon
is bevezetendő épületenergetikai tanúsítvány
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megismertetését segíti. A tanúsítvány – vagy
ahogy mi hívjuk, a lakcímke – többek között
otthonunk energiafogyasztásának, hatékonyságának, hőmegtartó képességének mértékét mutatja meg, besorolva azt a legkedvezőbb „A+” kategóriától a legkedvezőtlenebb „I”
kategóriáig, hasonlóan a háztartási gépek energiafogyasztását mutató címkéhez.
Az Energia Klub Lakcímke kampányának részeként civil szervezetek energiahatékonysági szakembereivel konzultálhat ingyenesen. A tanácsadókkal megvitathatja füzetünk olvasása közben
felmerülő kérdéseit is.
Az energiafelhasználásban otthon lenni nem jelent
mást, mint otthonunk kiadásainak csökkentését, továbbá azt, hogy személyesen is hozzájárulunk környezetünk megóvásához. Ebben támogat a Lakcímke is.
Éljünk hát vele!

Ámon Ada
Energia Klub

Energiatudatosság 3 lépésben!
Otthonunk energiakiadásai
Ma az Európai Unióban a teljes energiafogyasztás csaknem 40 százalékát az épületek üzemeltetésére fordítjuk. Az energia azonban egyre
drágább, a hagyományos energiahordozó-készletek végesek, és a folyamatosan növekvő energiafelhasználás a környezetet is egyre nagyobb
mértékben károsítja. Létkérdés, no és egyre
inkább pénzkérdés is, hogy takarékoskodjunk az
energiával.
A háztartások összes energiafelhasználása nem
nőtt jelentősen az elmúlt években, azonban a folyamatosan növekvő energiaárak következtében
az energiaszámlák kifizetése egyre nagyobb terhet ró a lakosságra. Az áremelkedéshez hozzájárul
a lakossági energiaár-támogatásra fordított állami
források szűkülése is, amelynek következtében

fokozatosan csökken a támogatásban részesülő
háztartások száma. Ráadásul a lakossági áram- és
gázárak folyamatos emelkedése meghaladja az
átlagkeresetek növekedését. Így ma egy átlagos
háztartás összes személyes kiadásainak körülbelül egyhetedét a villany-, gáz- és vízszámlák kifizetésére fordítja.
Lássuk, mennyit is költ egy átlagos háztartás egy
évben energiára! Magyarországon a legtöbb háztartás gázt használ fűtéshez és sütéshez-főzéshez,
és villanybojlerrel állítja elő a meleg vizet, így a
számításoknál mi is ezt tekintjük átlagosnak. Egy
átlagos háztartás hozzávetőlegesen az ábrán
jelölt energiaköltségekkel számolhat (2007. decemberi árakon a földgáz 2963 Ft/GJ, a villamos
energia 34 Ft/kWh).
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Kevesebb energia, kellemesebb klíma
Minden egyes alkalommal, amikor lakásunkban
fűtünk, ebédet főzünk, vagy autóba ülünk, olyan
döntéseket hozunk, amelyek hatással vannak
környezetünkre. Ilyenkor ugyanis fosszilis energiahordozókat (például földgázt, szenet, benzint) égetünk el, amelynek során üvegházhatású
gázokat, elsősorban szén-dioxidot juttatunk a levegőbe. Ezzel tehát mindannyian hozzájárulunk
az éghajlatváltozáshoz.
A klímaváltozás legfőbb okozója ugyanis energiatermelésünk és -felhasználásunk jelenlegi módja, hiszen az összes szén-dioxid-kibocsátásunk
döntő része valamilyen energiafogyasztás eredménye. Magyarországon az összes felhasznált
energia több mint egyharmadát közvetlenül a
háztartások fogyasztják el olyan mindennapos
tevékenységek során, mint a fűtés, főzés, melegvíz-használat, világítás stb. Mindehhez valamilyen tüzelőanyagot égetünk el, elektromos
áramot használunk fel, és ezáltal hatalmas men�nyiségű szén-dioxidot bocsátunk a légkörbe.
Az áram előállításához a legtöbb erőmű is szenet vagy gázt éget el. Vagyis ugyanúgy széndioxid kerül a levegőbe, a különbség mindös�sze annyi, hogy mindez otthonunktól távolabb
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történik. Ráadásul a felhasznált erőforrásokban
rejlő energia csaknem kétharmada elvész az
áram előállítása és szállítása során. Tehát ahhoz,
hogy otthonunkban egy kilowattórányi áramot
elfogyaszthassunk, az erőmű csaknem három
kilowattórányi energiát használ fel.
Egyéni döntéseivel, hétköznapi szokásaival minden egyes ember hatással van az éghajlatváltozásra. Mit jelent mindez? Azt, hogy e döntések,
szokások megváltoztatásával minden egyes
ember tehet a klímaváltozás ellen! A következő
fejezetekben bemutatjuk, mi mindent tehetünk otthonunkban ennek érdekében. Mi is
hozzájárulhatunk az
éghajlatváltozás elleni
küzdelemhez, és energiaköltségeinket is jelentősen c sökkenthetjük.

Fülöp Orsolya
Energia Klub
Magyarország teljes energiafelhasználása ágazatonként

1. lépés: Odafigyelés
Ugyanazt kevesebbért!
Épületeink, lakásunk ésszerű üzemeltetése, az
energia tudatos és hatékony használata, valamint szokásaink, igényeink felülvizsgálata számos energiamegtakarítási lehetőséget kínál.
Legtöbbször elég, ha kicsit jobban odafigyelünk
energiafelhasználásunkra. Ha havonta követjük energiaszámláinkat (még átalánydíj fizetése
esetén is), akkor idejében észrevehetjük egy
rosszul működő berendezés miatt megugró
fogyasztásunkat. Ha csak az éves leolvasáskor

Energia- és költségmegtakarítási lehetőségek
2 °C-kal csökkentjük lakásunk hőmérsékletét
Fürdés helyett minden nap zuhanyozunk (villanybojler
használata)
Fürdés helyett minden nap zuhanyozunk (vízfogyasztás)

derül ki a túlfogyasztás, akkor már futhatunk a
pénzünk és az elpazarolt energia után. Ha pedig
az energia- és költségmegtakarítási javaslatok
bármelyikét megfogadjuk, vagy energiahatékonysági beruházással csökkentjük felhasználásunkat, már az első havi számla jelezni fogja,
hogy mennyi energiát sikerült megtakarítanunk.
Táblázatunk ízelítőt nyújt az így elérhető energiaés pénzmegtakarítási lehetőségeinkből:

Megtakarított energia/év

Megtakarított költség/év

7,2 GJ

21 000 Ft

3800 kWh

130 000 Ft

65 000 liter

26 000 Ft

130 kWh

4500 Ft

350 kWh

12 000 Ft

50 kWh

1700 Ft

Nem hagyjuk készenléti (stand by) állapotban a tévét, hifit
Öt égőt kompakt fénycsőre cserélünk (minimum 4 órás
folyamatos használat esetén)
Mosogatógépünk energiatakarékos programját használjuk

Egy energiahatékonyan üzemeltetett átlagos háztartás jelentős összeget is megtakaríthat, ha lakói kis odafigyeléssel változtatnak energiafogyasztási szokásaikon.
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Fűtés
Egy átlagos háztartásban a felhasznált összes
energia csaknem háromnegyedét fűtésre fordítjuk. Ez meglepően nagy arány ahhoz képest, hogy
az évnek legfeljebb a felében fűtünk. Szintén
elgondolkodtató, hogy egy magyar háztartás
körülbelül háromszor annyi energiát használ fel
egy ugyanakkora lakás fűtéséhez, mint egy osztrák. Elég, ha csak a rosszul szigetelt épületeinkre,
huzatos ablakainkra, szabályozatlan fűtési rendszereinkre, valamint elöregedett kazánjainkra
gondolunk.

Néhány megfontolandó ötlet:
• Fűtésünk optimális energiafelhasználását már
a tervezéskor érdemes pontos méretezéssel kialakítani: ha túlméretezzük a kazánt, annak üzemeltetése a csekély leterheltség miatt hatásfoka
csökken.
• Az ablakok alatt elhelyezett fűtőtestek segítik,
hogy a beáramló hideg levegő összekeveredjen
a szoba felfűtött levegőjével, és kellemes hőérzet
alakuljon ki.
• A fűtőtestek hőfokszabályozójával könnyen
beállítható a helyiség megfelelő hőmérséklete.
Ha a termosztát elektronikusan szabályozható,
akkor be is programozhatjuk a mindennapjainknak legjobban megfelelő fűtési hőmérsékletet.
• A termosztátot lehetőség szerint a hőleadó
felülettől és a közvetlen napsugárzástól távol

Egy háztartás energiafelhasználásának
átlagos megoszlása
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helyezzük el, mert különben nem a helyiség valós hőmérsékletét érzékeli. Ugyanilyen megfontolásból ne tegyük hideg és huzatos helyre se,
mert ez túlfűtéshez vezethet.
• A kazánok karbantartása, rendszeres tisztítása
megvéd a helytelen üzemeltetéstől és a tüzelés
hatásfokának romlásától. A szén- és fatüzelésű
kályhákban (a túlságosan intenzív tüzelés hatására) képződő korom- és hamulerakódást célszerű eltávolítani, a gáztüzelésű berendezéseket
pedig a fűtési szezon kezdete előtt kitisztíttatni.
• Fűtési szezon kezdetén vizsgáljuk meg, hogy
a fűtőrendszerben nem gyűlt-e fel levegő. Ezt jelzi, ha a fűtőtestben csobog a víz, vagy a felülete
nem egyenletesen meleg. A legtöbb fűtőtesten
található kis szeleppel lehet a levegőt kiengedni,
hogy hatékonyabban melegítsen a fűtőtest.
• Minden helyiségben olyan hőmérsékletet próbáljunk beállítani, ami megfelel az adott szobában
folytatott tevékenységhez és a kellemes közérzethez, így például a nappaliban 20 ºC, a gyerekszobában 22 ºC, a hálóban 18 ºC az ajánlott.
• Az alacsonyabb hőmérsékletet is melegnek
érezzük, ha elég párás a levegő.

• Túlfűtés esetén az 1 °C-kal alacsonyabb hőmérséklet körülbelül 6 százalékkal csökkenti a
fűtésre fordított energiafelhasználást.
• Ha naponta legalább kétszer 3-5 percig szellőztetünk kitárt ablakokkal, akkor az elhasznált
levegő gyorsan és tökéletesen kicserélődhet a
kinti friss levegőre. A hosszú ideig résnyire nyitva hagyott ablakokkal csak az utcát fűtjük, és a
szoba kihűl.
• Az ablakokon besütő nap energiája télen
is jól hasznosul, naplemente után azonban lehűl az ablakfelület, ezért húzzuk be a függönyt,
eresszük le a redőnyt. Vastag sötétítő függöny
használata nem csak a reggeli lustálkodás idején
hasznos, de csökkenti az ablakokon keresztüli
hőveszteséget is.
• Ne zárjuk körül bútorokkal a fűtőtestet, és ne
lógjon rá a függöny, mert így megakadályozzuk
a meleg levegő áramlását.
• A fűtőtest mögé helyezzünk el hőtükröt – ez
egy szivacsos alumíniumfólia –, amely visszaveri
a hőt a helyiségbe.
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Hideg és meleg víz
Több szempontból is fontos, hogy csökkentsük
a melegvíz-felhasználást. Egyrészt a háztartási
energiafelhasználás legnagyobb hányadát – a
fűtés után – a meleg víz előállítása teszi ki, ami
10-15 százalékot jelent egy átlagos méretű háztartás esetén. Másrészt a meleg vizet a hálózati
ivóvízből, annak felmelegítésével állítjuk elő.
A tiszta ivóvíz hatékony felhasználását nem csak
az indokolja, hogy szűkösen rendelkezésre álló
erőforrás, de előállítása és hálózatba juttatása,
valamint a szennyvíz elvezetése és kezelése is
energiaigényes folyamat.

Egy háztartás átlagos napi vízfogyasztása
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A napi átlag 130-150 liter vízfelhasználásból a
melegvíz-igény nagyon különböző, a felhasználási szokásoktól függően napi 60-80 liter közötti
személyenként.
Fogyasztást csökkentő tippjeink:
• A tárolós vízmelegítőt nem érdemes túlméretezni, ugyanis a felesleges vízmennyiség felmelegítése és hosszú ideig tartó tárolása energiaveszteséget okoz.
• Tervezéskor arra is célszerű ügyelni, hogy a
bojler vagy kazán a lehető legközelebb legyen a

vízfelhasználás helyéhez, a kivitelezés során pedig, hogy a tárolótartály és a csővezeték megfelelően legyen szigetelve a hőveszteség csökkentése érdekében.
• A hőtárolós bojler termosztátját érdemes
40 °C-ra beállítani. Ha sok meleg vízre van igényünk, akkor a hőfokszabályzót átmenetileg
feljebb is csavarhatjuk, azonban nem célszerű
60 °C-nál melegebbre állítani. Magasabb hőmérsékleten ugyanis a hőveszteség is nagyobb és a
vízkőképződés is gyorsabb.
• A villanybojlerek fűtőszála vízkövesedhet,
ami rontja a bojler hatékonyságát, ezért érdemes
évente szakemberrel tisztíttatni.
• Ha hosszabb ideig nem használjuk a bojlert,
akkor teljesen kapcsoljuk ki.
• A zuhanyozás nemcsak egészségesebb, de
harmadannyi vizet igényel, mintha kádban fürödnénk.
• A hideg- és melegvíz-felhasználás csökkentését segítik a különböző víztakarékos szerelvények,
berendezések. A termosztatikus csap- és zuhanyteleppel pontosan beállítható a vízhőmérséklet,
függetlenül a víznyomás változásától. A csap

végére szerelt perlátor pedig a vízsugárhoz levegőt keverve csökkenti a vízfelhasználást.
• Lehetőleg ne folyó vízben mosogassunk,
mossunk fogat, borotválkozzunk. Mosogatásnál
használjunk kéttálcás mosogatót az öblítő víz
mennyiségének csökkentése érdekében.
• A mosogatógépet az edény szennyezettségének megfelelő, teljes töltetű, lehetőleg kímélő
programon használjuk.
• A vízcsapok csöpögését, WC-tartályok szivárgását minél előbb szüntessük meg, legtöbbször
elég egy tömítőgyűrűt kicserélni. A folyamatos
csöpögés havonta akár egy kádnyi vizet is elpazarol.
• A hagyományos WC öblítőtartályokat érdemes víztakarékosra cserélni, így akár a felére is
csökkenthető a WC-k vízfelhasználása.
• A vízóra felszerelése után a fogyasztás akár 40
százalékkal is csökkenhet, egyszerűen csak azért,
mert látjuk, mennyit fogyasztunk, és ezért tudatosabban használjuk a vizet.
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Mosás, szárítás
A mosógép a mosáshoz szükséges energia 8090 százalékát a víz felmelegítéshez használja el,
a 10-20 százalékát pedig a szivattyú és a motor
működtetéséhez, ezért sokat takaríthatunk meg,
ha az alacsonyabb vízhőmérsékletű programot
használjuk.
• Vásároljunk „A” energiahatékonysági címkéjű, energiatakarékos programmal üzemelő, alacsony energia- és vízfelhasználású, részprogrammal rendelkező mosógépet.
• A normál szennyezettségű ruhákat elegendő
40 fokon mosni. Ha van energiatakarékos program, azt használjuk, ekkor alacsonyabb vízhőmérsékleten, de intenzívebb sulykolással mos a
gép. Az erősen szennyezett ruhákat mosás előtt
áztassuk be, így elkerülhetjük az előmosás és a
főzőprogram elindítását.
• Használjuk ki a mosódob teljes befogadóképességét, ne mossunk fél adag ruhát, mert az közel ugyanannyi energiát és vizet igényel, mint a
teljes adag mosása és öblítése.
• A szárító funkcióval kombinált mosógép programja legalább háromszor annyi energiát használ
el, mint egy hagyományos mosóprogram.
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• Egy önálló szárítógép körülbelül 2-3-szor an�nyi energiát fogyaszt, mint a mosógép. A szárítógép a legtöbb esetben felesleges, hiszen a ruhák
a szárítókötélen is tökéletesen megszáradnak.
Ráadásul a szárítógépből kivett, gyűrött ruha vasalása is több energiát igényel.
• Kerüljük a nagyon nedves ruhák vasalását és a
higiéniai vasalás sem szükséges minden esetben.

Az energiahatékonysági címke olyan tájékoztató lap, amely szemléletesen, könnyen
értelmezhetően tartalmazza a háztartási gép
adatait, mint például a márkanév, a modell
típusa, energiafogyasztása összehasonlítva
az azonos kategóriába tartozó termékekkel, valamint a termék zajkibocsátása. Az „A”
kategória a leghatékonyabb, tehát legjobb,
a „G” kategória pedig a legkevésbé hatékony
termékeket jelöli. Magyarországon a kombinált mosó- és szárítógépek, mosógépek,
fényforrások, hűtőszekrények és fagyasztók,
légkondicionálók, villamos sütők esetén kell
feltüntetni a címkét.

A konyhában
A konyha az otthon egyik legmeghatározóbb része. A konyhai készülékek és berendezések száma az elmúlt évtizedben rendkívüli mértékben
megszaporodott. Ide tartoznak a tűzhelyek, a
hűtő- és fagyasztógépek, a mikrohullámú készülékek, a kenyérpirítók, a tea- és kávéfőzőgépek,
a különböző melegítők, forralók stb. Mindezek
a berendezések a család éves energiaigényéből
5-10 százalékot fogyasztanak el. Ez a jelentős tétel egy kis odafigyeléssel kétharmadára is csökkenthető.
Sütés, főzés
• Jó hővezetésű (acél, zománcozott öntöttvas anyagú), a gázrózsa vagy főzőlap méretével
megegyező nagyságú edényhez használjunk jól
illeszkedő fedőt, így a hő maximálisan hasznosul
és a fazékban marad. Fedő nélkül akár háromszor
annyi energiát is felhasználhatunk az étel elkészítéséhez.
• Főzni kevés vízben is kiválóan lehet. A zöldségeket, burgonyát ne főzzük bő lében, kevés
vízben párolva még a vitaminok egy része is megmenthető. Csak forrásig használjunk teljes lángot,
utána takaréklángon főzzük tovább az ételt.

• Ha kuktában főzünk, az energiafelhasználás
akár 40 százaléka, míg az időráfordítás 70 százaléka is megtakarítható.
• A sütő előmelegítése legtöbbször felesleges,
csak kenyérsütésnél vagy kelt tészták sütésénél
lehet rá szükség.
• Használjuk ki a sütő és az elektromos főzőlap
tartalék hőjét! Az étel elkészülte előtt 10 perccel
elzárhatjuk a sütőt és a főzőlapot, a maradék hő
így is elkészíti a fogást.
• Nagyobb mennyiség elkészítéséhez energiatakarékosabb a hagyományos gáztűzhely.
• Néhány szelet kenyér megpirításához gazdaságtalan bekapcsolni a villanysütőt.
• A kávéfőzőt ne hagyjuk bekapcsolva a kávé
vagy a csésze melegen tartása miatt, helyette
a lefőzött kávét töltsük termoszba.
Hűtés, fagyasztás
A hűtő- és fagyasztószekrény – folyamatos működése miatt – egy átlagos család villamosenergiafogyasztásának körülbelül 30 százalékáért felel,
ezért különösen fontos, hogy hatékony („A” vagy
„A+” energiahatékony osztályú), és kevésbé zajos
berendezést válasszunk.
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• Mindig akkora hűtőszekrényt vásároljunk,
amekkora háztartásunk igényeinek megfelel.
Többszemélyes háztartás esetén felnőttenként
60 literes térfogattal számolhatunk.
• Ha többet szeretnénk fagyasztani, akkor
fagyasztóládát vegyünk. A felülről nyitható fagyasztóláda energiafogyasztása gyártmánytól
függően 20-40 százalékkal kedvezőbb, mint a
fagyasztószekrényé.
• A hűtőszekrényt lehetőleg hűvös helyen, hőforrásoktól (tűzhely, napsütés) távol helyezzük el
úgy, hogy a hátsó hőleadó rács jól tudjon szellőzni. Ha a megfelelő elhelyezés nem megoldható,
tegyünk hőtükröt a hűtő oldalához (például a
sütővel közös szekrény válaszfalához).
• Ne tegyünk meleg ételt a hűtőbe, illetve lehetőleg kerüljük a hűtő ajtajának gyakori nyitogatását, ugyanis így is meleg levegő jut a hűtő- vagy
fagyasztószekrénybe, amit újabb energiafelhasználás árán kell a gépnek lehűtenie. A fedél
nélkül párolgó meleg ételtől ráadásul gyorsabban jegesedik a hűtőfelület, s mivel a jég szigetel, ez újabb felesleges fogyasztást eredményez.
Évenként legalább egyszer célszerű a fagyasztót
leolvasztani.
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• A No-Frost készülékeket ugyan nem kell leolvasztani, mert nem képződik dér a fagyasztótérben, azonban nem csak drágábbak, de akár 1030 százalékkal is több áramot fogyasztanak.
• Ellenőrizzük rendszeresen, hogy megfelelően záródik-e a hűtő és fagyasztó ajtaja, továbbá,
hogy teljesen épek-e a gumitömítések! A szellőzőrácsot tartsuk tisztán.
•Az élelmiszerek tárolására elegendő, ha
a hűtőszekrényben +5 ºC, a fagyasztó részben
pedig –18 °C fok van. A túlhűtés nem befolyásolja az élelmiszer-biztonságot, az áramszámlát
viszont növeli.
• Hosszabb távollét esetén célszerű teljesen kiüríteni és kikapcsolni a hűtőt.
• A fagyasztásra szánt élelmiszereket hűtsük
elő a hűtőszekrényben (vagy télen használjuk ki
a külső hideget), és töröljük le a vizet az élelmiszerről.
• A fagyasztóból elővett ételeket a hűtőszekrényben hagyjuk kiengedni, így hasznosítani lehet az értékes hideg energiát!

Egyéb elektromos berendezések
Vajon tényleg mindenhez elektromos gépeket
kell használni? Kerüljük a divatos, ámde felesleges eszközöket, mint a morzsaporszívó, az
elektromos kés, a citromfacsaró, a zöldségaprító, a borstörő, a párologtató gép, a dugóhúzó,
a körömlakkszárító stb., hiszen ezek felesleges
energiafalók. E feladatok nagy része kézi erővel
is megoldható.
Az elektromos berendezések készenléti (stand
by) funkcióban is sokat fogyasztanak, a normál
üzemmód 3-15 százalékát, hiszen ekkor csak
néhány alkatrészüket áramtalanítjuk. Nagyobb
része viszont áram alatt marad, és észrevétlenül
rengeteg energiát fogyaszt. A digitális órával
ellátott rádiók, mikrohullámú sütők, üzenetrögzítők, a nyomtatók és a számítógép-monitorok
kijelzője, illetve a távkapcsolós készülékek érzékelői által készenléti módban felhasznált energia
valójában nem hasznosul, előállítása viszont felesleges szén-dioxid-kibocsátással, környezetterheléssel jár.
• Használaton kívül a készülékeket kapcsoljuk
ki, vagy használjunk kapcsolóval ellátott elosztót,
hosszabbítót.

• A régi típusú számítógép-monitor a gép
energiafogyasztásának 75 százalékát használja fel, ezért ha 5-10 percnél hosszabb időre
otthagyjuk a gépet, érdemes kikapcsolni azt.
A munka befejezésével a monitort és a számítógépet is kapcsoljuk ki.
• Érdemes sötét hátteret és képernyőkímélőt
használni, a gépet pedig energiakímélő üzemmódra beállítani.
• Új számítógép vásárlásakor figyeljünk arra,
hogy energiagazdálkodási rendszerrel szerelt készüléket válasszunk, mert ezeknek csak az éppen
használatban lévő részei kapnak áramot.
• Az elromlott vagy megunt elektronikai berendezéseket ne dobjuk ki a szemétbe, hanem vigyük
vissza valamelyik hasonló funkciójú, új készüléket
árusító üzletbe. Fontos tudni azonban, hogy csak
a készülékeket lehet visszavinni (videó, tv, hűtőgép stb.), az egyes alkatrészeket nem.
A vásárlást megelőzően gondoljunk arra, hogy
elektromos berendezéseink üzemeltetése energiafogyasztással jár. Ha igényeink mérlegelése után a
vásárlás mellett döntünk, akkor lehetőleg megfelelő funkciójú, optimális méretű, „A” energiahatékonyságú címkéjű berendezést válasszunk.
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Világítás
A takarékosság első lépése, hogy sose égjenek feleslegesen a lámpák. Használjuk ki a természetes
fényt épületünk, lakásunk tervezésekor, a nyílászárók, illetve a bútorok, berendezések (például
íróasztal) helyének megfelelő kiválasztásával.
• A mesterséges világítás tervezésekor először
gondoljuk végig, hogy melyik helyiségben milyen tevékenységet kell megvilágítani.
• Az általános világításra szolgáló lámpákat úgy
helyezzük el, hogy a mennyezetet és a falakat is
megvilágítsa, mert a szórt fénytől nem káprázik
a szemünk.
• Olvasáshoz inkább helyi megvilágítást használjunk.
• Azokban a helyiségekben, ahol kisebbnagyobb megszakításokkal ugyan, de több időt
töltünk, kerüljük a lámpák gyakori ki-bekapcsolását. A gyakori felkattintás egy hagyományos
izzó esetében több energiát fogyaszt, mintha
5 percig folyamatosan égett volna.
• Megéri jó minőségű, „A” és „B” energiacímkéjű kompakt fénycsövet vásárolni, hiszen 6-8-szor
tovább bírja, és negyedét fogyasztja, mint egy
hagyományos izzó. A 100 W-os hagyományos
izzót 23 W-os kompakt fénycső helyettesítheti, a
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60 W-ost 15 W-os.
• A drágább kompakt fénycsövek azokban a
helyiségekben járnak látványos megtakarítással,
ahol sokat tartózkodunk. WC-ben, kamrában,
pincében, garázsban nem érdemes használni, hiszen a sok kapcsolgatástól hamar tönkremegy.
• Ellenőrizzük a kompakt fénycső méretét, vajon
befér-e a lecserélni kívánt izzólámpa helyére.

1. Természetes fény 2. Hidegtükrös halogénizzó
3. Kompakt fénycső 4. Hagyományos izzó
5. Fénycső

• A kompakt fénycső veszélyes hulladéknak minősül, ezért ne dobjuk a normál hulladék közé!

Légkondicionálás
Valóban szükségünk van arra, hogy a lakás természetes levegőjét légkondicionáló hűtse le?
A klímaberendezés nemcsak a belső levegőminőségre és egészségünkre van rossz hatással, hiszen szervezetünknek mesterségesen előállított
hideghez kell alkalmazkodnia, de működtetése
rengeteg energiát fogyaszt, és zajszennyezést is
okoz.
• Sok esetben egy ventilátor is elég a jobb közérzethez. Az ablak megfelelő árnyékolása – redőnnyel, spalettával, reluxával – is jól érezhetően
szabályozza a szoba hőmérsékletét. A hajnali frissítő szellőztetések jótékony hatását sem pótolják
a klímaberendezések.
• Ha nem akarunk lemondani a klímaberendezésről, akkor vásárlásnál legyünk tekintettel a
zajtényezőre is, válasszunk jó minőségű és hatásfokú, energiahatékonysági címkével ellátott
terméket.
• Készülékválasztáskor gondoljuk át, hogy a hűteni kívánt helyiség hány légköbméter, mennyi
és milyen tájolású ablaka van, milyen hőforrások
vannak a szobában (világítás, személyek és berendezések száma), milyen a helyiség hőszigetelése.
Érdemes szakember segítségét igénybe venni,

hiszen a túlméretezett klíma felesleges energiapazarlással jár, míg az alulméretezett berendezés
nem képes a kívánt hőmérsékletet elérni.
• A kinti hőmérséklethez képest maximum
5 °C-kal ajánlott csökkenteni a helyiség hőmérsékletét. Nagyobb hőkülönbséghez ugyanis nehezen alkalmazkodik szervezetünk.
• Ha klímaberendezést működtetünk, az ajtókat és ablakokat mindig csukjuk be, mert a meleg levegő folyamatos beáramlása csúcsteljesítményre kényszeríti a berendezést.
A nagy villamosenergia-igényű berendezések
üzemeltetése fokozottan járul hozzá az éghajlatváltozáshoz. A nyári melegrekordok idején
nagyvárosainkban az egyre elviselhetetlenebb
forróság miatt egyre többen vásárolnak akciós,
rossz hatásfokú légkondicionálókat, amelyek
hosszú távon sajnos tovább erősítik ezt a káros
folyamatot. Célszerű tehát új épületeinket úgy
tervezni, hogy azok klímaberendezés nélkül is
komfortosak legyenek.
Tóth Nelli
Energia Klub
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2. lépés: Fogyasztáscsökkentő
beruházások
Épületeink hőszigetelése
A hőszigetelés célja műszaki értelemben nem
más, mint az épületek és az épületszerkezetek
hővédelme, vagyis mérsékelni:
• a téli fűtési hőveszteséget;
• a nyári hőterhelést;
• a hőhidak kialakulását;
• a szerkezeten belüli és a belső felületi páralecsapódást;
• valamint biztosítani a belső terek megfelelő
komfortfokozatát (hőmérséklet, páratartalom).

Épületszerkezet

Hőátbocsátási t ényező
[U; W/m²K]

Külső fal

0,45

Lapos tető

0,25

Padlásfödém

0,30

Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel)

1,60

Tetősík ablak

1,70

A legjellemzőbb épületszerkezetek hőátbocsátási

Mindennek csak megfelelő eszközökkel, odafigyeléssel, és egyéb apró, de lényeges szempont
figyelembevételével tehetünk eleget – egyrészt
már az épület tervezése, másrészt a kivitelezés, a
működtetés során.
Hőátbocsátási tényező
A szerkezetek hőszigetelő képességét az úgynevezett hőátbocsátási tényező, az U-érték
(korábban k-érték) jellemzi, ami azt mutatja meg,
mennyi hő távozik az adott szerkezeten keresztül. Minél alacsonyabb az épületszerkezeti elem,
azaz a fal vagy ablak U-értéke, annál jobb a hőszigetelő képessége.
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tényezőjének

követelményértéke

az

épületek

energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. V. 24. sz. TNM rendelet alapján – hőhidakkal,
azaz a falsarkok, csatlakozások, áttörések, nyílászárók gyengítő hatásának figyelembevételével

Hőhíd
Az épület hőveszteségét nagyban befolyá
solják a hőhidak is. Hőhíd képződhet az épület
sarkain, kiszögellésein, illetve ha különböző
hőátbocsátási tulajdonságú szerkezeti elemek
találkoznak. Ekkor a jobb hővezetésű, erősebben
hűlő épületszerkezeti elem elvezeti a belső hőt

Homlokzat
a külvilág felé, amit úgy vehetünk észre, hogy
a falak egyes részei hidegebb tapintásúak.
A hőhidak lerontják a falak szigetelőképességét,
ezen kívül a falak penészesedéséhez is hozzá
járulhatnak.

Családi házak átlagos hővesztesége

A homlokzat utólagos hőszigetelésének elterjedt módszere, hogy szigetelőanyagot erősítenek a homlokzathoz (ragasztóanyaggal és mechanikusan), amely kívülről üvegháló védelmet
és tapasztóanyagot kap, majd erre kerül a fedő
vakolat és a színezés.
A homlokzat utólagos hőszigetelésének legelterjedtebb anyaga a polisztirol, amely a
homlokzat páraáteresztő képességét ugyan
csökkenti, viszont kiváló az anyag hőszigetelő tulajdonsága, könnyen megmunkálható és
egyszerűen felszerelhető. A talajhoz közeli részeken ajánlott az ütéseknek jobban ellenálló
és vízre nem érzékeny extrudált polisztirollapot
használni. A polisztirolhoz hasonló hővédelmi
tulajdonságú az ásványgyapot, amely nem
éghető, ezért tűzvédelmi szempontból biztonságosabb megoldás, ára viszont majdnem kétszerese a polisztirol alapú hőszigetelésnek.
A polisztirollapok ajánlott vastagsága alapszerkezettől és annak tulajdonságaitól függően legkevesebb 6 cm, de jobb, ha 10 cm.
A megfelelő vastagság az egyes rétegek hővezetési tényezőinek ismeretében határozható
meg pontosan.
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A pontszerű ragasztással rögzített hőszigetelő
lapokat a homlokzat méretétől függően vagy
csak a sarkokon és a nyílászárók fölött, vagy
a teljes felületen mechanikusan is felerősítik.
A felületet ezután műgyantás, cementes ragasztóba ágyazott üvegszövettel borítják be,
és az elsimított felületi bevonatra kerül a külső
vakolat.
Külső vakolat
A külső vakolat maximum 3,5 mm vastagságú
vékonyvakolat lehet a hőszigetelő lapok korlátozott teherviselő képessége miatt:
• A műgyanta adalékokkal javított hagyományos mész-cement bázisú, por alakú vakolatokat
vízérzékenységük, foltosodási hajlamuk és a kialakítható struktúra inhomogenitása miatt már
alig gyártják.
• A műgyanta kötőanyagú, felhasználásra
kész „vödrös” vakolatok terjedtek el, melyeknek
széles szín-, vastagság- és struktúraválasztéka a
legváltozatosabb igényeket is kielégíti.
• Jóval ellenállóbbak a kiváló páraáteresztő
képességű és üvegkeményre szilárduló vízüveg
kötőanyagú szilikátvakolatok.
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• A legjobb minőségi kategóriába a kiváló mechanikai, páraáteresztő és színtartóssági, valamint
szenny- és portaszító tulajdonságaik miatt „öntisztuló” szilikongyanta bázisú szilikonvakolatok
tartoznak.

A homlokzati hőszigetelőrendszer felépítése

Tetőfödém
Költségek
A hőszigetelő anyag átlagára körülbelül 30 százaléka a teljes rendszer átlagos árának. Így az utólagosan elvégzett hőszigetelési munkák során
nem érdemes a hőszigetelő anyag vastagságával túlzottan takarékoskodni, mivel a költségek
jelentős részét ez nem csökkenti. A hőszigetelés fajlagos költsége (munkadíjjal együtt) állványozás nélkül 5000 Ft/m², állványozással pedig
6000 Ft/m²-re becsülhető. Ez az ár azonban az
olcsóbbak közé tartozik. Az ár erősen függ a hőszigetelő anyagtól, a vakolat szemcsenagyságától, színétől és anyagától, és akár a 10 000 Ft/ m²
értéket is elérheti. Ha a kivitelezés megfelelő, a
hőszigetelés élettartama 30 év.
A homlokzati hőszigetelő rendszer kiválasztásakor tekintettel kell lenni a vonatkozó tűzvédelmi
előírásokra.

A födémen át távozik a belső terek fűtésére használt hő jelentős része. A régi épületek
tetőfödémje, a tetőtérbeépítés nélküli épületrészek utólagos hőszigetelése a legtöbb esetben
nehézséget okoz, mert a hőszigetelés általában
csak a tetőfedés teljes megbontásával kivitelezhető, ezért célszerű egy teljes tetőfelújítással
együtt elvégezni a födémek utólagos hőszigetelését is.
Lapos tető
A lapos tető a leginkább lehűlő épületrész, ezért
az legalább 14-16 cm-nyi hőszigetelést igényel.
Ha megoldható, lapos tető helyett érdemes magas tetőt kialakítani.

A hó egyenletlen olvadása
mutathatja a hőhidak helyét
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Nyílászárók
A régi épületek nyílászáróinak állapota általában
nem megfelelő, az ablakok, ajtók kevésbé jól
záródnak, ami az épület hőveszteségének akár
10%-át is okozhatja. Korszerű nyílászárók beépítésével, vagy a meglévők tömítésével azonban ez
akár negyedére csökkenthető. Ezáltal nemcsak
az energiafogyasztás, de a por- és a zajszennyezés is csökken, azonban ezután jobban oda kell
majd figyelnünk a gyakoribb szellőztetésre.
Hőszigetelés
Az ablak résein fellépő hőveszteség kétféle réstömítéssel szüntethető meg:
• Olcsóbb megoldás, ha öntapadó szigetelő
profilt ragasztunk a nyílászárók záródáskor illeszkedő éleire. Ennek élettartama azonban igen rövid, legfeljebb néhány év.
• Tartósabb megoldás, ha a rosszul záródó,
megvetemedett szerkezeteket először asztalos
munkával újraillesztik, majd az így előkészített
keretekbe hornyot marnak. A szigetelő profil
ebbe a horonyba kerül. A szigetelés fajlagos beruházási költsége 600-700 Ft/fm, élettartama körülbelül 10 év.
Csere

22

A régi, korszerűtlen nyílászáróra jellemző
hőátbocsátási tényező (U = 3-6 W/m2K) a
modern, hőszigetelő üvegezésű ablakoknál
1,1-1,4 W/m2K-re csökkenthető.
Az energetikai megtakarításokból azonban
nem térül meg rövid idő alatt a nyílászárócsere.
Ha viszont a nyílászárók általános állapota miatt
amúgy is le kell cserélnünk azokat, mindenképpen érdemes jobb hővédő képességű nyílászárókat beépíteni, mert a hagyományos nyílászárókhoz viszonyított többletköltségük olyan csekély,
hogy az a cserét már gazdaságossá teheti.
Tokok, keretek
A fából készült tokok és keretek általában megfelelnek a hőtechnikai követelményeknek, bár a
jelenleg gyártottak többségének profilvastagsága az anyagtakarékosság miatt csupán 62-68 mm
közötti, amelynek a hőátbocsátási tényezője
1,2-1,5 W/m²K. Pedig a vastagság csekély növelése is jelentősen javíthatja a keretszerkezet
hőátbocsátási tényezőjét (ha a profilvastagság
80 mm, a hőátbocsátási tényező már körülbelül
1,0-1,1 W/m²K).
• Ma a leggyakoribbak az ún. háromkamrás

Árnyékolás télen-nyáron
rendszerű PVC profilok, profilvastagságuk általában 58-60 mm (hőátbocsátási tényezőjük 1,5-1,8
W/m²K).
• A szerencsére egyre inkább terjedő négyés ötkamrás rendszerek vastagsága már eléri a 68-70 mm-t, és U-értékük megközelíti
a vastagabb fa profilokra jellemző hőátbocsátási tényező értékét (U = 1,1-1,4 W/m²K).
Üvegezés
• A két- vagy háromrétegű korszerű üvegezés
a hőszigetelés lényeges eleme. A kettős rétegű
üvegezés belső, „légrés” felőli oldalát speciális bevonatú hőszigetelő réteg fedi.
• A hőátbocsátási tényező értéke tovább csökkenthető, ha az üvegek közti rést nemes gázzal
töltik ki. A 4-16-4 mm-es háromrétegű, bevonatos és argon töltésű üvegezéssel pedig még
kedvezőbb hőátbocsátási tényező érhető el
(U = 1,0-1,4 W/m²K).

Magyarországon közel másfélszer annyit költünk
lakásunk egy négyzetméterének fűtésére, mint
az Európa Unió más országainak lakói. A rosszul
záródó ablakok és a korszerűtlen szigetelés miatt
elpazaroljuk az energiát. Ugyanakkor nyári energiafogyasztásunk is egyre nő, lassan eléri a téli
időszakra jellemző mértéket. Pedig jól megválasztott külső és belső árnyékolókkal egyszerűen
szabályozhatjuk lakásunk klímáját a forró nyári
és a hideg téli napokon egyaránt.
Jelentős energiamegtakarítási lehetőséget rejt
az ablakcsere, a korszerű nyílászárók beépítése (l.
az előző oldalon), de jó árnyékolással hőszigetelő
képességük tovább javítható.
Egy leeresztett redőny az ablak hőveszteségét
átlagosan 30 százalékkal csökkentheti. Ha egy
fokozottan hőszigetelt üvegű ablakra minőségi
alumínium redőnyt szereltetünk, a hőveszteség
akár 50 százalékkal is kevesebb lehet a téli hónapokban. Lakásunk téli-nyári kombinált energiafelhasználása így átlagosan 3-5 százalékkal
csökkenthető.
Az árnyékolók szerepe évszaktól függően eltérő, feladatuk azonban télen-nyáron egyaránt a
maximális hővédelem.
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Nyári hővédelem
A leghatékonyabbak a mozgatható külső
árnyékolók (redőny, zsaluzat, napárnyékoló),
amelyekkel a nagy nyári melegben tízszer jobb
hatást érhetünk el, mint a belső árnyékolókkal (például szalag- vagy pliszé függöny, roló).
A külső árnyékolók nyaranta hatékonyan óvják
belső tereinket a túlmelegedéstől, hiszen megakadályozzák, hogy az ablaküvegen át túl sok
napenergia jusson be az épületbe.
Téli hővédelem
Az értékes fűtési energia nagy része a nyílászárókon át távozik, ezért a legegyszerűbben és talán
a legkényelmesebben is redőnyök segítségével
mérsékelhetjük fűtési energiafelhasználásunkat.
Hőszigetelt, jól záró redőnyökkel nagymértékben
csökkenthető az ablakokon át távozó hőveszteség.
A jó minőségű redőny használata azonban csak az
egyik feltétel. Fontos, hogy a redőnyöket mindig
naplemente előtt engedjük le, hogy azt az energiát, ami napközben az üvegfelületeken át valamelyest felmelegítette belső tereinket, bent is
tarthassuk, és a fűtési energia a külső hőmérséklet
csökkenésével már ne távozhasson az ablakokon
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át. Intelligens vezérlésű elektromos szerkezettel
optimálisan szabályozhatjuk redőnyeink nyitási és
zárási idejét.
A redőnyök kiváló hőszigetelő hatása abban
rejlik, hogy a leeresztett redőny és az ablak között keletkező légréteg hőpajzsként viselkedik. A
hőveszteség csökkentése érdekében egy megfelelő szaktudású árnyékoló szakember úgy szereli
fel a redőnyt, hogy az ablak és a pajzs közötti rés
legalább 40 mm legyen.
Takács Sándor
Az ÉVOSZ-MATT elnöke

A téli szelektől védenek az északi oldalra ültetett örökzöldek.
A ház déli oldalára telepített lomhullató fák télen átengedik
a napsugarakat, nyáron viszont árnyékot biztosítanak

Fűtésrendszerek
Az elmúlt évtizedekben a különböző fa-, olaj- és
széntüzelésű, valamint elektromos fűtésű kályhák tüzelőanyaga bőségesen rendelkezésre állt,
kivéve a szénhiány idejét. Egy átlagos családnak
nem okozott túl nagy gondot a fűtésköltség.
Az épülő házak, lakótelepi lakások egyszerű sémái tömegigényeket elégítettek ki. Ekkor még
nem került szóba a falak szigetelése, sem a különböző hőtechnikai mutatók jelentősége.
Az 1980-as évektől kezdődően, az akkori állami
támogatások és a viszonylag olcsó gázár következtében, a lakosság körében rohamosan terjedt a gázfűtés. Mára a magyar háztarások közel
60 százalékában közvetlenül gázzal fűtenek. Bár
a földgáz a szénhez vagy az olajhoz viszonyítva
környezeti szempontból kedvezőbb, nem szabad elfelejteni, hogy olyan fosszilis energiaforrásról van szó, ami előbb-utóbb kimerül, ráadásul importból szerezzük be, ami erősen függővé
teszi az országot a nagy gáztermelőktől. Ezeken
kívül az árak emelkedése és az éghajlatvédelmi
megfontolások is indokolják, hogy hatékonyan
használjuk fel. Mivel a fűtési rendszer minősége
főként a kazánon múlik, hatékonyságára érdemes különös figyelmet fordítani.

Gázfűtéshez kezdetben lemez vagy öntvény állókazánokat fejlesztettek ki a nyitott (gravitációs)
rendszerekben áramló hatalmas víztömeg
megmozgatására. Az őrlánggal begyújtott fűtőkészülék mindig teljes teljesítményen dübörgött – ha kellett, ha nem. A folyamatosan égő
őrláng is naponta 0,4-1 m³ gázt fogyasztott el
hasztalanul. Évente 200 fűtési nappal számolva
ez akár 80-200 m³ gáz felhasználását is jelenthette. Mindez nem volt probléma, mivel az 1970-es
években 1,60 Ft/m³ volt a gáz ára, és a közelmúltban is „csak” 40-50 Ft-ot kellett érte fizetnünk m³enként.
Később megjelentek a modern fali cirkók fűtő
és kombi változatai, amelyek már sokkal kevesebb helyet foglaltak el a lakásokban. Az őrlángot leváltotta az elektronikus gyújtás, az állandó
teljesítmény helyett lángmoduláció segítette a
kedvezőbb üzemelést (a készülék adott értéken
belül képes változtatni a gázterhelést). Ma már
széles a termékkínálat a valós, számított hőigények kielégítésére. Nagyot léptünk előre az
üzembiztonság tekintetében is. A szigorodó szabályozás csökkentette a szabálytalan felújításokból és átalakításokból adódó balesetek számát.

25

A szén-monoxid-mérgezéseket elkerülendő mára
előtérbe került a zárt égésterű (turbós) kazánok
telepítése. Ez a készülék nem a lakótérből, hanem
egy kis ventilátor segítségével a szabadból szív
levegőt az égéshez, egy speciális, a gyártmán�nyal együtt tanúsított „cső a csőben” égéstermék
elvezetőn át.
A kombikazánoknál sokkal komfortosabb megoldást nyújtanak a beépített vagy különálló indirekt fűtésű melegvíztárolók. A választék itt is
óriási, 50-500 literig választhatunk igényeinknek
megfelelően.
Ha szeretnénk korszerűsíteni fűtési rendszerünket, a beruházással remélhető megtakarítás

becsléséhez célszerű szakemberhez fordulni,
aki az ingatlanra vonatkozó néhány műszaki
adat alapján mind a beruházási költséget, mind
a megtakarítás nagyságát meg tudja határozni.
Ennek alapján könnyebben dönthetünk az átalakítás létjogosultságáról. Ajánlatos a leghatékonyabb lehetőségeket felmérni, majd a pénztárcánkhoz mérten választani.
Döntésünket a szakértői méretezés, tervezés
és az egyes termékek műszaki paramétereinek
ismeretében hozhatjuk meg, a cégreferenciák, garanciák és a szervizszolgálat juttatásainak
figyelembevételével.
Elérhető megtakarítás kondenzációs kazánnal
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600 000 Ft
500 000 Ft
400 000 Ft
300 000 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft

0 Ft
A példában 1600 m3/év gázfelhasználással, 22 kW-os kondenzációs
kazánnal, 98 Ft/m3 gáz árral és évi átlag 10% gázáremeléssel számolva
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A csúcstechnikát ma a kondenzációs gázüzemű
kazánok képviselik. Működésükből adódóan a fűtőanyagban rejlő energia hasznosítási foka rendkívül jó, kiaknázva az égéstermékben lévő rejtett
hőenergiát. A távozó füst hőmérséklete nem
több 60 °C-nál (míg a hagyományos kazánoknál
ez elérheti a 150-170 °C-ot). Költségeink megtérülési ideje – a dinamikusan emelkedő gázáraknak is köszönhetően – várhatóan 4-5 év. Tovább
javíthatjuk a hatékonyságot olyan időjáráskövető
szabályzókkal, melyekkel egyenletesebbé tehető
az üzemelés az előremenő fűtővíz hőfokának a
mindenkori külső hőmérséklethez állításával.
A meleg víz előállításához, illetve fűtésrásegítésként egyre jobban terjed a napenergia hasznosítása. A meglévő rendszerekhez könnyen illeszthetők a napkollektorok, illetve a hozzájuk tartozó
hőtárolók és kiegészítő berendezések. (Lásd még
28. oldal.)
Egy másik energiahasznosítási lehetőség a hőszivattyú. Jelenleg a hőszivattyús rendszerek
beruházási költségei lényegesen nagyobbak
a hagyományos hőellátás kiépítésével összehasonlítva. A geotermikus hőszivattyúk hatékonyan használják fel az elektromos áramot

fűtésre azáltal, hogy szondákon át hasznosítják
a föld geotermikus energiáját, és a kinyert hővel
biztosítható az épületek hőellátása. A hőszivat�tyú vezérlése lényegesen kifinomultabb, mint
a hagyományos energiahordozók elégetésén
alapuló kazánoké, és kisebb a fűtési költség.
A geotermikus hőszivattyús rendszerek havi fűtési energiafelhasználási költsége 2007. márciusi
energiaárakon számolva kevesebb, mint 40 százaléka a hagyományos rendszerekének. (Lásd
még 34. oldal.)
Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni
a reneszánszukat élő vegyes tüzelésű kazánokat. A nagy hatásfokú, nyomás alá helyezhető és
biztonságos termékek telepítése előtt fontos a
kémény ellenőriztetése a helyes működés érdekében.
Minden átalakítást előzzön meg tervezés, konzultáció a szakemberekkel, a tervezővel, kivitelezővel, így elkerülhető minden utólagos probléma, továbbá így lehetünk biztosak a megvalósult
átalakítás eredményességében.
Hegymegi István
Junkers Bosch Fűtéstechnika
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3. lépés: Megújuló energiaforrások
Napkollektorok
A Föld legfontosabb energiaforrása a Nap.
A Föld felszínére érkező napsugárzás több ezerszeresen meghaladja az emberiség jelenlegi
energiaigényét. Hazánkban derült idő esetén
a napsugárzás teljesítménye eléri az 1 kW/m2
értéket. Magyarország területére egy év alatt
körülbelül 380-szor annyi hőenergiát sugároz a
Nap, mint amennyi az ország teljes éves energiafelhasználása.
A napsugárzást napkollektorokkal alakíthatjuk
át a háztartásban közvetlenül felhasználható
hőenergiává. A napkollektorok legelterjedtebb
fajtája a síkkollektor, ami egy elöl üvegezett, hátul hőszigetelt lapos dobozszerkezet, amelyben a
napsugárzást jó elnyelő képességű fekete lemezre (abszorberre) erősített csőkígyó található.

A napkollektor
felépítése
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A napkollektorok működése egyszerű: a napsugárzás áthalad a jó fényáteresztő képességű üveg
fedőlapon és elnyelődik az abszorberen, ami a
napsugárzás hatására a hozzá erősített csőkígyó
rendszerrel együtt felmelegszik. A keletkezett hőenergiát a csővezetékben keringtetett hőátadó
folyadék szállítja el a napkollektorból.
Magyarországon a déli tájolású és megközelítőleg 45°-os dőlésszögű felületet éri a legtöbb napsugárzás. Ettől az optimális elhelyezéstől eltérő
délkeleti vagy délnyugati tájolásnál a sugárzásjövedelem-csökkenés kevesebb, mint 10 százalék.
Ez jelentősebben csak függőleges elhelyezésnél
vagy keleti-nyugati tájolásnál csökken, de mértéke csak 25-30 százalék.
Hőenergia-hasznosítás
Napkollektorokkal tehát hőenergiát állíthatunk
elő, ezért meleg víz készítésére, épületek kiegészítő fűtésére vagy medencék vizének fűtésére
a legmegfelelőbb. Családi házak melegvízellátásához a lakók számától és vízfogyasztási
szokásaitól függően 4-8 m2 napkollektor felületre van szükség, valamint egy 200-500 literes
melegvíztárolóra, amelyben általában két belső

csőkígyó, a hőcserélő található. Az alsóra kell kötni a napkollektorokat, a felsőre pedig a kazánt.
Így ha kevés a napenergia, a kazánnal felfűthetjük a tároló felső részét. A napkollektorokat általában fagyálló hőátadó folyadékkal töltik fel. A
keringtető szivattyút szabályozó vezérli, ami érzékelőkkel méri a napkollektorok és a tároló hőmérsékletét, és csak akkor indítja el a szivattyút,
ha a kollektorokban melegebb van, mint a tárolóban. A meleg víz éves szükségletének akár a
60-70 százaléka is előállítható napkollektorokkal.
A téli félévben ez az arány 30-40 százalék, míg a
nyári félévben közel 100 százalék.
Épületfűtésre lényegesen rosszabb hatásfokkal
használható a napkollektor, mivel télen gyakran
borús az idő, a napsugárzás szintje alacsony, az
épületfűtés hőszükséglete viszont nagy. A kollektorok közel 20-40 százalékos részarányban
fedezik az épület hőenergia-szükségletét, ha
5 m2 fűtött lakótérhez tartozik 1 m2 napkollektor. A napkollektoros fűtésrásegítés elsősorban
az átmeneti, tavaszi és őszi időszakban tudja
kiváltani a hagyományos energiahordozókat.
Alkalmazása az átlagosnál jobb hőszigetelésű,
alacsony hőmérsékletű meleg vizes központi

fűtési (falfűtés, padlófűtés, alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés stb.) rendszerrel szerelt
épületekben lehet reális cél. Nagyobb arányú fűtésrásegítésnél puffertárolót (fűtési vizet tároló
hőszigetelt tartályt) is kell alkalmazni, melynek a
mérete körülbelül 50 liter 1 m2 napkollektor felülethez viszonyítva.
Egy négyzetméter napkollektorral körülbelül évi
500-600 kWh energia állítható elő, amelynek az
ára villamosáram-tarifával számolva körülbelül
25 000 Ft, míg vezetékes földgáztarifával körülbelül 10 000 Ft.
A napkollektoros rendszerek beruházási költsége kollektor négyzetméterenként körülbelül
100 000-150 000 Ft. A pénzügyi megtérülés a
kiváltott energiahordozó fajtájától függően
tehát 4-15 év is lehet.
Nagyon gyors megtérülésre nem számíthatunk,
de egy ma felszerelt napkollektoros rendszer az
élettartama alatt jóval több költséget fog megtakarítani, mint amennyibe került, és közben
jelentősen hozzájárul egy tisztább, élhetőbb környezethez.
Varga Pál
Naplopó Kft.
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Napelemek
A napelemek vagy más néven fotovoltaikus
elemek a nap sugárzási energiáját közvetlenül
villamos energiává alakítják át. Magyarország
adottságai rendkívül kedvezőek, hiszen a napsütéses órák száma 1900-2200 óra/év, ami 30-40
százalékkal több, mint például Németországban,
a világ vezető napelem felhasználójánál.
A napelemes rendszer a megújuló energiaforrást
hasznosító berendezések között talán a legkorszerűbb. Fő alkotóelemei a szilícium alapanyagú napelemek, a rozsdamentes acélból és alumíniumból
készült tartószerkezet, az inverter (áramátalakító),
a szolár kábel, illetve – szigetüzemű rendszer esetén – az akkumulátorok és a töltésszabályozó.
Rendszertípusok

A napelem
működési elve
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A napelemes rendszerek hálózatra kapcsoltak
(hálózatba visszatáplálósak) vagy szigetüzeműek
lehetnek. A hálózatra kapcsoltaktól a helyi elektromos szolgáltató átveszi a saját rendszerünkkel
megtermelt villamos energiát. Ez azért előnyös,
mert kiegyenlítődik a napközbeni fő termelési és
az elsődleges fogyasztási (reggeli és esti) időszak
közötti időbeli eltérés. Így nincs szükség akkumulátorokra, mivel az elektromos hálózat működik pufferként. Áramtermelésünket és -fogyasztásunkat tehát éves szinten hasonlíthatjuk ös�sze, viszont figyelni kell arra, hogy melyik inverter
típusokat fogadják el Magyarországon a hálózatra
csatlakozáskor az elektromos szolgáltatók.
Modulok
A napelemes gyártók rendszerint 5 W és 200 W
közötti névleges teljesítményű modulokat kínálnak. A modulok hatásfoka az alkalmazott
technológiától, és a gyártótól is függ. A hálózatra
kapcsolt rendszerek általában 100-200 W-os modulokból állnak. Az ennél kisebb modulok szigetüzemű rendszereknél, valamint egyedi (például
közvilágítási, közlekedési jelző stb.) berendezések önálló áramforrásaiként alkalmazhatók.

Az ár, az élettartam, a helykihasználás és a teljesítmény szempontjait figyelembe véve ma
Magyarországon – az amorf és a monokristályos
napelemekkel szemben – a polikristályos napelemekből épített rendszerek az optimálisak.
A mérések azt mutatják, hogy a háztetőre szerelt,
1 kW összteljesítményű, polikristályos napelemes rendszer éves szinten körülbelül 1400 kWh
villamos energiát termel. A 8 m2-nyi tetőfelületet igénylő 1 kW-os rendszer használatával éves
szinten kb. 1 tonnával kevesebb CO2 kerül a légkörbe.
Tervezés
A rendszerek tervezését célszoftverek segítik,
az ügyfelek egyedi igényeit is figyelembe véve,
hogy a rendszer működése a legjobb hatásfokú
legyen (az előirányzott teljesítménynek megfelelő darabszámú és névleges teljesítményű modul,
valamint ezekkel optimálisan együttműködő
inverter meghatározásával).
Az elektromos hálózattal nem rendelkező terü
letek – például tanyák, hétvégi házak, mezőgazdasági létesítmények, átjátszó tornyok – áramellátása szigetüzemű napelemes rendszerekkel

oldható meg. Az elektromos hálózat kiépítése a
legtöbb esetben lényegesen drágább, mint egy
napelemes rendszer telepítése. Így például a villamos energia 2007. évi árát és az átlagos hálózatkiépítési költséget figyelembe véve, 1000 kWh
éves villamosenergia-fogyasztás esetén, ha a villamos hálózat több mint 1 km távolságban van,
már megéri szigetüzemű napelemes rendszert
kiépíteni.
A napelemes rendszereknek nincs mozgó, kopó
alkatrésze, karbantartást nem igényelnek. A napelemek élettartama rendkívül hosszú, a gyártók
általában azt garantálják, hogy a névleges teljesítmény legalább 80 százalékát 20 év múlva is
leadják.
A napelemes rendszerek nem csak tetőre, hanem
homlokzatra és földfelszínre is helyezhetők, sőt
látványos építészeti megoldásként előtetőként
is felszerelhetők.
Dr. Takács Márton
KLNSyS
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Szélgenerátorok
Gyakran szeles az idő, ami egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a szél nem áll meg a határainkon.
A nyugati országrészen már egyre sűrűbben állnak a nagyméretű szélturbinák, azonban a szél
energiáját kis teljesítményű (100 W és 20 kW közötti) szélgenerátorok üzemeltetésével a lakosság is hasznosíthatja villamosenergia-termelésre.
Mivel a hatékonyságát erőteljesen befolyásolják a helyi adottságok és a közvetlen környezet,
ezért a beruházás előtt érdemes szakember véleményét kikérni, illetve szélméréseket végezni.
A bárki által elérhető, kis teljesítményű szélgenerátoros rendszerek kiépítési változatai és
rendszerelemei a napelemes rendszerekhez hasonlóak. A szélgenerátoros rendszer is működhet szigetüzeműként és hálózatba visszatáplálós
rendszerként.
Az általában két vagy három lapát a legtöbb
gyártmánynál üveg-, illetve szénszál-erősítésű.
A szélgenerátorok 7-10 km/h szélsebességnél
kezdenek működni, névleges teljesítményüket
36-50 km/h szélsebességnél érik el. A szélgenerátorok mindegyike rendelkezik valamilyen
védelemmel a túl erős szél ellen, amely lehet a
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lapátok hossztengelyű elfordulása, a szélgenerátor kibillenése fölfelé, vagy a lapát áramlási
leválást okozó geometriájú kialakítása. Néhány
szélgenerátor típus fűtőpatronnal is rendelhető, így közvetlenül vízmelegítésre használható.
A szélgenerátorok egyszerű felépítésűek, hos�szú távú működésre (20-30 év) tervezték őket. A
gyártók általában 2-5 éves garanciát vállalnak.
Karbantartásuk egyszerű, a kopó alkatrészeket
bizonyos időközönként cserélni kell.
Magyarországon a földön álló oszlopra szerelt
szélgenerátor esetén 6 méter tengelymagas
ságig nem kell építési engedély. Falra, illetve tetőre telepítésnél a tengelymagasság legfeljebb
3 méterrel haladhatja meg a tetőgerinc magasságát külön engedélyeztetés nélkül. 1-2 kW teljesítmény feletti szélgenerátort azonban sokszor
célszerűbb az előbbinél magasabban elhelyezni,
hogy gyakrabban és akadálymentesebben elérje
a szél. Érdemes megfontolni, hogy a szélgenerátor működéséből adódó rezgések átadódása az
épületre kellemetlen lehet és akár károsíthatja is
az épületet, a zajhatásról nem is beszélve.
A nevesebb európai és amerikai gyártmányok

mellett az utóbbi években olcsóbb szélgenerátorok is megjelentek a piacon, illetve kaphatók magyar gyártmányúak is. Kis teljesítményű
rendszereket (kb. 400 W, nyaralók, tanyák, hajók
számára) 300 000 Ft körüli áron, közepes teljesítményűeket (kb. 1000 W, háztartások kiegészítő
áramforrásaként) 300 000 és 1 000 000 Ft közötti
áron kínálnak. Az árhoz a tartóoszlop, az inverter,
valamint szigetüzem esetén a töltésszabályozó
és az akkumulátor költségei is hozzáadódnak.
Ahol nincs vezetékes áramellátás, ott a hálózatkiépítés költsége a legtöbb esetben nagyobb,
mint egy napelemes és/vagy szélgenerátoros
rendszer telepítése.
A mérések azt mutatják, hogy egy adott teljesítményű napelemes rendszer éves szinten általában
több energiát termel, mint egy ugyanakkora teljesítményű szélgenerátoros rendszer. Ezzel együtt a
szélgenerátor hatékonyan egészíti ki napelemes
rendszerünket, áthidalva a felhős napok okozta
termeléscsökkenést. Szigetüzem esetén mindenképpen hibrid rendszer kiépítése javasolt.
A telepítés helyétől függetlenül igaz az, hogy a
szél, illetve a nap energiájának hasznosításával

jelentősen csökkenthetjük a környezeti terhelést,
így tevékenyen részt vállalhatunk, és példát mutathatunk környezetünk megóvásában.
Dr. Takács Márton
KLNSyS

A szélgenerátor felépítése
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Hőszivattyús rendszerek
A talajban – a Föld középpontja felől – folyamatos a hőáramlás a földfelszín felé. Ezt az energiamennyiséget geotermikus hőszivattyúval gazdaságosan hasznosíthatjuk. Az utóbbi időben
szerte a világon dinamikusan terjednek a hőszivattyús fűtésrendszerek, a technológiai fejlődésnek köszönhetően ugyanis lényegesen gazdaságosabbá vált az üzemeltetésük.
A hőszivattyús technika célja, hogy a kisebb hőmérsékletű, közvetlenül nem hasznosítható hőmérsékletű hőenergiát kompresszor segítségével nagyobb hőmérsékletű, hasznosítható hővé
alakítsa. A hő származhat bármilyen közegből,
így megkülönböztetjük a talaj, a levegő, vagy a
víz energiájának elvonásával működő berendezéseket.

A hőszivattyú működési elve
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A hőszivattyú működése közben felmelegszik,
majd elpárolog a berendezésben keringő hűtőközeg, ezáltal hőt von el a környezettől. A már
gáz halmazállapotú hűtőközeget a kompresszor
(villamos energiát felhasználva) ismét összenyomja, és nagy nyomáson „cseppfolyósítja”, vagyis kondenzálja. A hűtőközeg eközben hőt ad
le a környezetnek, melyet a lakás fűtésére lehet
felhasználni. A folyamat végén a nyomás a nyomáscsökkentő szelepen át csökken, és az egész
körfolyamat kezdődhet elölről.
A legelterjedtebbek a földhőt hasznosító hőszivattyúk. Két alapvető fajtájuk a zárt talajhőszondás és a nyitott kutas rendszer.
• A zárt szondás rendszer telepíthető vertikálisan illetve horizontálisan. Előbbinél függőlegesen, 50-100 m mélyre fúrt szondákban, utóbbinál 1,5-2 m mélyen, de minimum 400-800 m²
területen vízszintesen elhelyezett szondák
gyűjtik össze a talaj hőjét. A vertikális szondás
rendszerek előnye, hogy kicsi a helyigényük, és
bárhol megvalósíthatók, ahol 50-100 m mélységű fúrásokra engedélyt ad a területileg illetékes
Bányakapitányság. A fúrás azonban költséges, de
jó elméleti hatásfokot (évi átlagos COP értéket)

eredményez. A vízszintesen elhelyezett zárt szondás rendszerek kiépítése – lazább talajviszonyok
között – olcsóbb lehet, azonban helyigényük
miatt nem alkalmasak mindenki számára, s az
elérhető COP évi érték lényegesen kisebb, mint
a vertikális rendszereknél. A hőszivattyús rendszerek élettartama minimum 20-25 év, lényeges
karbantartási költségük nincs.
• A víz hőjét hasznosító – nyitott kutas – rendszerhez két kutat kell fúrni. A víz kiemelésének, visszajuttatásának szivattyúzási igénye
jelentős lehet, ami nagy energiafelhasználással
jár. Ezenkívül csak olyan területeken jöhet szóba, ahol 30-100 m mélységen belül megfelelő
mennyiségű és kémiai összetételű a (talaj)víz.
Vízjogi létesítési engedély érdekében az illetékes
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség bevonása szükséges.
A víz hőjének hasznosításánál meg kell említeni a
hulladékhő hasznosítást. Ahol nagy mennyiségben 10 °C feletti elfolyó víz áll rendelkezésre, ott
mindenképp gondolni kell az elfolyó víz hőtartalmának hőszivattyús hasznosítására.
A levegő hőjét hasznosító rendszerek hőszivattyúi régi építésű épületek felújításakor

problémamentesen felszerelhetők az épületek
falára. A levegőtől hőt elvonó rendszerek –20 °C
külső hőmérsékletig képesek a külső levegőből
60 °C-ig terjedő hőmérsékletű fűtővizet előállítani, de az általuk elérhető COP évi érték jelentősen elmarad a földhőt hasznosító rendszerek
értékétől.
A hőszivattyús rendszerek beépítése előtt elengedhetetlen a pontos hőtechnikai tervezés, amelynek ki kell terjednie mind az épület,
mind a felhasználni kívánt közeg [talaj, (talaj)víz,
hulladékhő vagy levegő] jellemzőire. Alapvető
szempont, hogy hőszivattyús rendszerekhez a fűtést úgy alakítsuk ki, hogy az a lehető legkisebb
hőmérsékleten működhessen. Új építésű épületeknél meg kell vizsgálni a sugárzó fal- és men�nyezetfűtések beépíthetőségének lehetőségét, és
maximális hőmérsékletének mértékét. A padlófűtés alkalmazása elsősorban huzamos tartózkodásra használt helyiségekben ajánlott, mivel nagy
tehetetlensége megnehezíti a fűtésszabályozást.
A hőszivattyús rendszerek üzemeltetése felhasználóitól is szemléletváltást kíván.
Fodor Zoltán – Geowatt Kft.
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Biomassza
Biomasszán tágabb értelemben a Földön lévő
összes élő tömeget értjük, míg megújuló energiaforrásként fogalma az energiatermelésre használható növényeket, terméseket, élelmiszeripari
és mezőgazdasági melléktermékeket és szerves
hulladékokat takarja.
Faapríték
A megújuló energiahordozók közül a legkedvezőbb költséggel az erdei faaprítékból
állítható elő hőenergia. A fának a többi biomasszához képest nagy az energiasűrűsége,
gyakori az előfordulása, kicsi a hamutartalma, és
átalakítás nélkül közvetlenül felhasználható tüzelésre, ráadásul a kezelési költségeket nem számítva olcsó.
A fa nedvességtartalma azonban kitermelésekor
általában 45-50 százalék, és ez jelentősen befolyásolja tényleges fűtőértékét, amely így 9-10 MJ/
kg körüli. Kétévi megfelelő tárolás után éri el a
légszáraznak nevezett 20 százalék körüli értéket
(14,5 MJ/kg). Éppen ezért a hasábfatüzelés általában 60 százalék alatti hatásfokú.
Hagyományos fa égetésére a leghatékonyabb
(85-95%-os hatékonyság), ezzel leginkább
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környezetbarát megoldás a faelgázosító kazán
alkalmazása. Az elgázosító kazánok osztott tűztérrel rendelkeznek, ahol először tökéletlen égés
történik. Eközben pirolízis gázok keletkeznek,
amelyek a második tűztérben égnek el biztosítva
a tökéletes égést.
A hasábfa és a faapríték azonban a fosszilis
energiahordozókhoz képest nehézkesebben
adagolható, nagyobb a nedvességtartalma és a
fajtérfogata. E hátrányos tulajdonságai további
feldolgozásával, pelletálásával javíthatók.
Pellet
A fatüzelés hátrányait küszöböli ki a 10 százaléknál is kisebb nedvességtartalmú fapellet.
A pellet 100 százalékban természetes fa, illetve
biomassza alapanyagokból sajtolt, 6-12 mm
átmérőjű, henger alakú granulátum, amelynek
rendkívül jók az égési tulajdonságai (fűtőértéke 17-19 MJ/kg, hamutartalma kisebb, mint
1 százalék).
A pelletet a felaprított és szárított faforgácsból
préseléssel nyerik. A préselés során a fa lignin és
hemicellulóz összetevői a hőmérséklet és a nyomás hatására képlékennyé válnak, így a pellet

hűtés után kötőanyag nélkül is megőrzi szilárd,
tömör formáját.
A pellet speciális kazánban 90 százalék körüli
hatásfokon hasznosítható. Nyugat-Európában
már 10-15 éve elterjedtek a pelletkazánok, amelyek a gázkazánokhoz hasonlóan automatizáltak, termosztáttal, illetve külső hőmérsékletvezérléssel működnek (a kazán begyújtása és
leállása is a hőigénynek megfelelően automatikus).
A kazán pellettartályát elég – felhasználástól függően – havonta, kéthavonta egyszer feltölteni,
hamuzni egy fűtési idényben csak néhányszor
kell. Nagy hagyománnyal rendelkező európai
pelletkazángyártók működnek Svédországban,
Dániában, Olaszországban, Németországban, az
automata gépsorokat évente 10 000-15 000 kazán hagyja el Európában.
Egy átlagos családi ház (120 m² alapterületű, a
mai hőtechnikai szabványnak megfelelő hőszigetelésű) éves energiaigénye kb. 90 000 MJ, azaz
a hatásfokot is figyelembe véve évi 5,3 t pelletet
használunk fel, aminek az ára 51 Ft/ kg-mal számolva 270 300 Ft. Azonos épületben, 85-92 százalékos hatásfokú gázfűtés esetén 2900 m³ gázt
elhasználva, 100 Ft/m³-es gázáron számolva 290

000 Ft-os gázszámlánk lesz. A példa is mutatja,
hogy a fapelletből nyert hőenergia ára versenyképes a gáz árával, és ha figyelembe vesszük a
földgázárak várható növekedését, a faaprítékra,
a pelletre alapozott hőellátással költségmegtakarítás érhető el.
Biobrikett
Nagy nyomású préseléssel készül ez a szintén
faipari vagy mezőgazdasági hulladék alapanyagú tüzelőanyag. Kis nedvességtartalma és
nagy anyagsűrűsége miatt fűtőértéke nagyobb
(17-18 MJ/kg) a hasábfáénál, míg hamutartalma
kisebb. Gyártási mérete (átmérője 100-155 mm
között ingadozik) miatt szinte valamennyi kazánban elégethető, így a favágás megspórolható, de
a kézi begyújtás és a hamuzás már nem.
Burján Zoltán
Pannon Pellet Kft.
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Szabályozás, támogatás
Az új energetikai előírásokról
A 2002/91/EK európai uniós irányelv általános
előírásai alapján minden tagállamban részletes
jogi szabályozást kell kidolgozni az épületek
energiafelhasználásának hatékonyságáról.
Az EU-irányelv hazai bevezetésének intézkedés
sorozata az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) számú
tárcaközi miniszteri rendelet megjelenésével
kezdődött el. A rendelet meghatározza a hatálya
alá eső épületek energetikai méretezését, energetikai tulajdonságainak minimumkövetelményeit és a kiszámítás módszerét.
Tanúsítandó épületek
E rendelet előírásait csak az 50 négyzetméternél
nagyobb alapterületű és évente négy hónapnál
hosszabb ideig lakott olyan új épületekre kell
alkalmazni, amelyek engedélyeztetési eljárása
2006. szeptember 1. után kezdődött el. Meglévő
épületek felújításánál akkor alkalmazandó a rendelet, ha a hasznos alapterület 1000 négyzetméternél nagyobb, és a felújítási költség meghaladja
az épület értékének egynegyedét.
Az épületek energetikai tulajdonságának tanúsításáról, továbbá a kazánok, bojlerek és
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légkondicionáló berendezések ellenőrzéséről
szóló rendeletek a tervek szerint 2009 januárjától
lépnek hatályba. A tervezők és a tanúsító szakemberek munkáját, a jogszabályok alkalmazását
segédlet, szakkönyv és számítógépes program
segíti majd. Az intézkedéssorozatot tájékoztató
kiadványok, személyre szabott tanácsadás és az
energiamegtakarítást célzó támogatási programok tehetik teljessé.
A rendelet szerint minden olyan épületet tanúsítani kell majd, ahol fűtenek, géppel szellőztetnek
vagy klímaberendezést működtetnek, meleg vizet használnak, de csak akkor, ha az új építésűek
elkészülnek, illetve a meglévőket eladják vagy
hosszabb távra bérbe adják. Az irányelv előírja
a nagy alapterületű középületek tanúsítását is.
Nem kell tanúsíttatni az üdülőket, az ideiglenes
létesítményeket, a műemlékeket, a világörökségi
vagy helyi védelem alatt álló épületeket, a mezőgazdasági épületeket, műhelyeket, imaházakat.
A tanúsítvány (lakcímke) az adott épület energiafogyasztásának mértékét mutatja meg, összehasonlítva azt az ugyanolyan rendeltetésű és méretű
új épületekre vonatkozó követelmények szerinti
épület fogyasztásával. Ez a legkedvezőbb „A+”

kategóriától a legkedvezőtlenebb „I” kategóriáig
terjed, hasonlóan a háztartási gépek energiafogyasztását mutató címkéhez.
Új épületek esetében a tanúsítvány kiállításához
elegendő a kivitelezési tervdokumentációhoz
tartozó energetikai számítás és az építkezést végigkísérő felelős műszaki vezető nyilatkozata arról, hogy a ház a terveknek megfelelően valósult
meg. Ezek alapján a tanúsító a minősítést külön
vizsgálat nélkül kiadhatja. Meglévő épületeknél,
tervek hiányában a szerkezetek és berendezések
helyszíni beazonosítása rendszerint elengedhetetlen.
A tanúsítvány javaslatai
A tanúsítvány nagyon fontos része az a javaslatcsomag, amely hasznos üzemeltetési tanácsokat tartalmaz, illetve rámutat a ház vagy a lakás
energetikai szempontból „gyenge pontjaira”.
A javaslatok segítséget nyújtanak abban, hogy
a legkisebb költségráfordítással legyen elérhető
a legnagyobb energiamegtakarítás a használat
vagy a korszerűsítési munkák során.
A tanúsítók olyan független, műszaki végzettségű szakemberek lesznek, akik vizsgát tesznek a

szakmai kamaráknál a tanúsítás módszeréről.
A tanúsítvány díja
A tanúsítvány díját a tanúsításra fordított idő
szabja meg. Új épületeknél a tanúsítás módszere
a lehető legegyszerűbb. A nagyobb alapterületű,
bonyolult berendezésekkel felszerelt épületekkel több dolga lesz a tanúsítónak, ezért valószínűleg a tanúsítvány is arányosan többe kerül
majd. Sokan félnek attól, hogy a tanúsítvány
nem ingyenes, azonban a tanúsítványban kapott
energiamegtakarítási javaslat megvalósításával
a tanúsítvány díjának többszöröse megtakarítható. Eladásnál, bérbeadásnál költségként elszámolható.
Soltész Ilona
Önkormányzati és
Területfejlesztési
Minisztérium
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Az épületek energetikai felülvizsgálata
Egy épület energiafelhasználása függ a külső
hőmérsékleti viszonyoktól és az azt használók fogyasztási szokásaitól. A vizsgálat célja az energiaés költségmegtakarítási lehetőségek feltárása,
valamint javaslatok kidolgozása az energiafelhasználás csökkentésére.
Felmérés
Az energetikai felülvizsgálat első lépése az alapállapot felmérése, azaz a jelenlegi energia- és
költségráfordítások dokumentálása. Egy adott
épület használati szokásoktól független energiafogyasztását legjobban annak geometriája,
külső térelhatároló szerkezetei, valamint a beépített gépészeti és háztartási berendezések
határozzák meg, tehát mindezeket fel kell mérni.
A szerkezetek hőtechnikai minőségét fűtési
idényben roncsolásmentesen hőkamerás felvétel, vagy infrahőmérős műszerek segítségével
is meg lehet határozni. A lakók szokásai miatt
(ki milyen belső hőmérsékletet tart kellemesnek stb.) azonban két azonos épület energiafogyasztása is lényegesen eltérhet egymástól.
Az épület – lakói által „módosított” – energiafelhasználása a közüzemi számlákból határozható
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meg úgy, hogy a különböző energiahordozókat
azonos léptékben (kWh, GJ) kell szerepeltetni.
Lehetőség szerint legalább 3-4 év adatait kell ös�szegyűjteni és átlagolni, hogy az átlagostól eltérő
évek időjárása ne okozzon félreértéseket. Mivel
az energetikai felülvizsgálat végén költségmegtakarítási javaslatokat is meg kell fogalmazni, az
energiafelhasználás mellett az üzemeltetési költségeket is dokumentálni kell.
Értékelés
A következő lépés a felmérés eredményeinek
értékelése. Az épület használata, szerkezeti kialakítása, geometriája és az épületek energetikai méretezésére vonatkozó előírások alapján,
az energetikai tanúsítás módszerével meghatározható a számított energiafelhasználási követelményérték. Ez jó viszonyítási alap annak
érzékeltetésére, hogy a vizsgált épületnek milyen az energiahatékonyság-javítási potenciálja. Az energiafelhasználás jellemző területeit
(fűtést, használati meleg víz előállítását, villamosenergia-felhasználást, világítást, szellőzést, hűtést, vízfelhasználást) külön-külön kell
értékelni.

Javaslatok
Az energetikai felülvizsgálat legfontosabb része
a javaslatok kidolgozása az energiafelhasználás
és az üzemeltetési költségek csökkentésére. Már
az épület üzemeltetésének javításával (például
a belső hőmérséklet csökkentésével éjszakánként vagy a nappal nem használt helyiségekben) jelentős energiamegtakarítás érhető el.
Természetesen kisebb beruházással (például nyílászárók tömítésével, vagy fűtésszabályozással)
is lehet energiamegtakarítást elérni. Radikális
eredményekre azonban csak jelentősebb beruházások után számíthatunk.
Gazdaságossági számításokkal kell bemutatni,
hogy az épület, és/vagy a gépészeti rendszerek
milyen mértékű korszerűsítését mikor érdemes
elvégeztetni.
Medgyasszay Péter
Független Ökológiai Központ

Az épületek energetikai tanúsítványának formája
a 2007. áprilisi rendelettervezet szerint
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Az állami támogatásokról
A magyar állam többféle módon igyekszik ösztönözni a hazai lakosságot arra, hogy otthonaikat energiahatékonysági szempontok szerint és
fokozatosan korszerűsítsék. Nézzük meg most
közelebbről ezeket a támogatási formákat.
Nemzeti Energiatakarékossági Program
Az évek óta rendszeresen meghirdetett Nemzeti
Energiatakarékossági Program (NEP) keretében
az állam a lakossági energiamegtakarítást, illetve
a megújuló energiahordozók felhasználását célzó beruházásokhoz nyújt vissza nem térítendő
támogatást.
2007-ben az 1994 előtt, hagyományos technológiával épült házak (azaz nem panelépületek)
tulajdonosai pályázhattak energiahatékonysági beruházások támogatásáért. Támogatást az
épületek utólagos hőszigetelésére, nyílászárók
szigetelésére, illetve cseréjére, valamint fűtési és
melegvíz-ellátási rendszerek cseréjére lehetett
igényelni.
A megújuló energiaforrások felhasználására –  például napkollektrokra, napelemekre, hőszivattyúra – bármilyen típusú és korú lakással
lehetett pályázni.
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Mindkét típusú, tehát hatékonyságjavító és megújuló energiát hasznosító beruházás esetén a beruházás teljes összegének 15 százalékáig nyerhettek vissza nem térítendő állami támogatást a
pályázók, azonban a támogatás nem haladhatta
meg a 265 ezer forintot.
A beruházási költségek fennmaradó 85 százalékát saját erőből, illetve kedvezményes kamatozású hitelből lehetett finanszírozni.
Állami támogatásért az Energia Központ Kht.-nál
lehetett pályázni, kedvezményes kamatozású hitelt pedig a programban részt vevő kereskedelmi
bankoknál, a bank egyéni feltételei szerint lehetett igényelni.
A támogatás mértéke, a pályázati feltételek és
az igénylési procedúra gyakorlatilag minden évben változik. Az aktuális pályázati felhívásról az
Energia Központ Kht.-nál lehet érdeklődni telefonon (06-1-456-4302) vagy a honlapjukon (www.
energiakozpont.hu).
Lakástakarékpénztárak
Ha valaki energetikai korszerűsítést tervez otthon, és hajlandó erre előtte néhány évig spórolni, érdemes úgynevezett lakás-előtakarékossági

szerződést kötnie. Ennek a kamatadómentes
megtakarítási formának a lényege, hogy előre
meghatározott időn át havi fix összeget félreteszünk egy elkülönített számlán, amihez a magyar
állam törvényben garantált támogatást nyújt. Ez
az adott évi megtakarítás 30 százalékának megfelelő összeg, de legfeljebb évi 72 ezer forint lehet. Ha közvetlen családtagjaink nevére is kötünk
lakástakarék szerződést, tovább növelhetjük az
egy ingatlanra felhasználható állami támogatás
mértékét.
Lakás-előtakarékossággal más támogatási formákhoz képest sokkal könnyebben kaphatunk
állami támogatást, hiszen ezt bármilyen lakástípusra, minden nagykorú magyar állampolgár
igénybe veheti, a támogatásért nem kell külön
pályázni. Ráadásul a szerződés lejártakor a lakástakarék-pénztáraktól – a megtakarított összeggel
közel megegyező mértékű – kedvező kamatozású hitelt is felvehetünk.
A lakás-előtakarékosság további előnye, hogy rugalmas feltételekkel köthető: megválaszthatjuk,
mennyi ideig, milyen havi összeget szeretnénk
félretenni. A szerződés lejárati ideje 4-8 év lehet.
Ugyanakkor a vállalt terhek előre kiszámíthatók,

hiszen a betéti kamat, az állami támogatás mértéke és a hitelkamat már a szerződéskötéskor
előre rögzítve van.
A NEP 2007-es feltételeihez képest a lakáselőtakarékosság lényegesen nagyobb állami
támogatást hozhat, igaz, ehhez rendszeresen,
hosszú távon kell félretennünk.
A lakás-előtakarékosságról további információ a
www.lakaskassza.lap.hu oldalon található.
Panelprogram
A panelépületek technológiai sajátosságai miatt ezekre a házakra külön pályázati rendszert
dolgozott ki az állam. Bár a részletek itt is folyamatosan változnak, jellemző, hogy teljes lakóközösségek pályázhatnak, és az állami támogatás
mellé, adott esetben önkormányzati támogatást
is igénybe vehetnek.
A panelpályázatért az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felel, a konkrét kiírásról
tehát náluk kell érdeklődni: (www.otm.gov.hu).
Nagy Andrea
Energia Klub
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Az energiapiac liberalizációjáról
A hírekben időről időre szó esik az energiapiac
liberalizációjáról, ugyanakkor kevesen vannak
tisztában azzal, mit jelent és milyen változásokkal is jár mindez.
A háztartások mindeddig úgy jutottak áramhoz,
illetve földgázhoz, hogy a területükön működő
egyetlen energiaszolgáltató a gazdasági miniszter által meghatározott áron adta tovább a lakosságnak az energiát – bármilyen áron vásárolta is
azt. Eddig tehát nem alakulhatott ki verseny a
szolgáltatók között.
Ez a rendszer most megváltozott, és ezentúl
mindenki szabadon választhatja meg, honnan szeretne energiát vásárolni (csakúgy, mint
például a telefonszolgáltatók esetében).
Kérdéses azonban, hogy az eddigi monopolhelyzetben lévő szolgáltatók mellett labdába
tudnak-e rúgni más szolgáltatók, azaz hogy
lesz-e igazi verseny a földgáz- illetve árampiacon. Korlátozott a valódi választás lehetősége
abban az értelemben is, hogy a hazai szabályozás szerint minden fogyasztó ugyanolyan arányban kap megújuló, nukleáris és egyéb nem megújuló energiaforrásokból előállított áramot, azaz
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más országoktól eltérően nálunk nem lehet „zöld
áramot” vásárolni.
Aki élni kíván a szolgáltató-választás lehetőségével, felbonthatja jelenlegi közüzemi szerződését,
és másik szolgáltatóval szerződhet. Nem kötelező azonban váltani, a jelenlegi szerződések továbbra is érvényben maradnak.
A változások ellenére a lakosság esetében csak
részlegesen valósul meg a piacnyitás, ami azt
jelenti, hogy az energiakérdésekért felelős hatóságnak (Magyar Energia Hivatal) ezentúl is feladata az árak felügyelete. Valószínű tehát, hogy a
lakossági árak továbbra is alacsonyabbak maradnak a piaci szempontból indokolt szintnél.
A világban zajló folyamatok ismeretében azonban a piacnyitástól függetlenül is számíthatunk
az energiaárak további növekedésére.
Fülöp Orsolya
Energia Klub

További hasznos információk
Linkek, internet oldalak
Energia Klub: www.energiaklub.hu

Biomassza hasznosítás: www.pannonpellet.hu
Geotermikus hőszivattyús rendszerek:

Energiafogyasztás, hatékonyság:

www.geowatt.hu

www.gazmegtakaritas.hu

Hárskúti Megújululó Energia Központ:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

www.megujulo.info

www.fvf.hu

Napenergia hasznosítás: www.naplopo.hu

Magyar Épületgépészek Szövetsége:

www.napelembolt.hu

www.megsz.hu

Tudatos Vásárlók Egyesülete: www.tve.hu

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

Környezettudatos építészet:
Belső Udvar Építész és Szakértő Iroda:

Magyar Szélenergia Társaság: www.mszet.hu
Természetbarát ház Budakeszin:

www.belsoudvar.hu

http://homline.mine.nu/

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület:
www.ofe.hu

http://fft.gau.hu/mnt/mnt/mnt.htm

Független Ökológiai Központ:
www.fenntarthato.hu

Szabályozás, támogatás:
Energia Központ Kht.:

www.jovohazcentrum.hu

www.energiakozpont.hu

Első Magyar Árnyékolástechnikai Szövetség:

GKM Energiatakarékossági Program:

www.foek.hu

www.mattemasz.hu

www.gkm.gov.hu

Megújuló energiaforrások hasznosítása:

Magyar Energia Hivatal: www.eh.gov.hu
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium: www.otm.gov.hu

www.napra-kesz.hu; www.zoldtech.hu
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CIB Bank –
nem csak a színe zöld
Kinek ne lenne nyilvánvaló, hogy egy energiatakarékosság szempontjából kedvezőbb besorolást kapott, korszerűbb lakás értéke magasabb,
mint egy elavult szigetelésű, az energiaforrásokkal pazarlóbban bánó ingatlané? Természetesen
az ingatlantulajdonosok is érdekeltek a minél
kedvezőbb besorolás elnyerésében. Csakhogy a
szükséges korszerűsítések sok pénzbe kerülnek, s
általában valamilyen hitel is kell megvalósításukhoz. Az ügy sikere szempontjából létfontosságú
kérdés volt tehát, hogy az Energia Klub partnerre
talál-e a magyar bankrendszer valamelyik meghatározó szereplőjében.
hiszen a dinamikusan fejlődő pénzintézet egyébként is fontos célkitűzésének tekinti, hogy ne
csak „árazási alapon” különböztesse meg magát
versenytársaitól. A fenntartható fejlődés, azon
belül is ezért magától értetődő módon, komplex szemlélettel kapcsolódik be az Energia Klub
munkájába.
A CIB Bank nemcsak az Energia Klub kiadványainak saját ügyfélkörben történő terjesztésével
járul hozzá a korszerű, hasznos célok eléréséhez,
de a jövőben a lakossági betételhelyezés és a hitelezés területén is kínál majd ügyfeleinek zöld
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alternatívákat. A tervek között szerepel, hogy a
környezettudatos, zöld szemléletű CIB-ügyfelek
megtakarításaikat olyan alapba helyezhessék,
amelyből a bank energiatudatos beruházásokat
hitelez. A bank által bevezetni tervezett hosszú
lejáratú, kedvező kondíciójú jelzáloghitel lesz,
ami a közeljövőben bevezetésre kerülő „épületek
energetikai tanúsítványában” foglalt korszerűsítési javaslatok megvalósítására szolgál, amelyek
révén az ingatlan legalább B kategóriás besorolást érhet el.
Ebben az együttműködésben szép példát láthatunk arra, hogy egy nagyvállalat hosszú távú,
felelősségteljes stratégiai gondolkodás révén
hogyan képes összehangolni üzleti érdekeit a
teljes társadalom számára hasznos felelősségvállalással.

Zöldtech magazin és piactér
.„Megújuló energiaforrásokról mindenkinek”–
ez a mottója a 2004 tavaszán indult internetes
portálnak, a Zöldtech magazinnak, amely a
www.zoldtech.hu címen olvasható. A portál kiemelt célja a hírszolgáltatás és ismeretterjesztés,
valamint hogy megkönnyítse a megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések adásvételét. A megújuló energiaforrások mellett
kiemelt téma még az energiahatékonyság és az
energiatudatos építészet is. A Zöldtech magazin
és piactér oldalait jelenleg 2000-2500 fő látogatja naponta.
A híreket és az ismeretterjesztő cikkeket az olvasó témakörök szerint csoportosítva találja meg. A
cikkekhez bárki hozzáfűzheti véleményét, megjegyzését, mintegy fórumot teremtve az adott
téma alaposabb megvitatásához. Hogy megkönnyítsük a megújuló energiaforrások témakörével való ismerkedést, egy lexikon áll a látogatók rendelkezésére, benne az alapvető fogalmak
közérthető magyarázatával. Az eseménynaptár a
témakör hazai és nemzetközi eseményekre hívja
fel a figyelmet. A hetente e-mailben megjelenő
hírlevél – amelyre már 6700 ember iratkozott fel

– összefoglalja az előző hét legfontosabb híreit és
eseményeit.
A Zöldtech magazinon belül működik egy
elektronikus piactér is, amely megteremti annak lehetőségét, hogy a vásárlói kereslet és a
cégek kínálata minden eddiginél könnyebben
egymásra találjon. Ennek egyik eszköze a cégadatbázis, amelyben 440 cég névjegye található
meg. A piactér másik eleme az ajánlatkérő rendszer, amelyben a vásárlónak elegendő kitöltenie
egyetlen űrlapot ahhoz, hogy számos cégtől
kapjon személyre szabott ajánlatot. Eddig több
mint 4500 ajánlatkérés érkezett, melynek csaknem fele napenergia-hasznosításra vonatkozott,
de népszerű téma még a biomassza fűtés és a
hőszivattyú is. A lakcímke kampány keretében
energiatanúsítvány elkészítésére is lehet ajánlatot kérni, reméljük, sokan élni fognak ezzel a
lehetőséggel.
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Knauf Insulation – Ideje az energiatakarékosságnak! Épületek szigetelése a
leghatékonyabb út a takarékoskodásra
A világ legnagyobb energia-felhasználói azok az
épületek, amelyekben lakunk, dolgozunk. A hatékonyságot alapul véve nagyon fontos, hogy
ezen épületek fűtési rendszere, nyílászárói megfeleljenek az előírásoknak, de legnagyobb szerepe mégis a falak és tetők szigetelésének van.
A Knauf Insulation a világ egyik legdinamikusabban fejlődő szigetelőanyag gyártó cége, amely
hosszú évek fejlesztési munkájának, illetve nemzetközi terjeszkedésének köszönhetően minden
épülettípushoz és minden szigetelési eljáráshoz
rendelkezik korszerű megoldással.
A vállalat a Knauf Csoport tagjaként – amely az
építőipar számos más területén is komoly tapasztalatokkal rendelkezik – elkötelezett a környezetvédelem területén. A fel nem használt energia a
legjobb! – vallja a vállalat a mindennapi működése során. E mellett termékfejlesztésében különös
hangsúlyt fektet a szállítás és tárolás környezetterhelési hatásainak csökkentésére, amelynek
megvalósítása óriási jelentőséggel bír.
A Knauf Insulation széles választékban kínál szigetelőanyagokat lakossági építésekhez és felújításokhoz, valamint kereskedelmi és ipari épületekhez egyaránt. Termékei megoldást nyújtanak
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nemcsak a megnövekedett hő- és hangszigetelési igények, de tűzvédelmi és egyéb igények
kielégítésére is. A vállalat számos akvizíciójának
eredményeképpen termékei között üveggyapoton kívül a kőzet-, fagyapot, illetve expandált és
extrudált polisztirol is m
 egtalálható.
Tegyen ma a holnapért!
Látogassa meg a www.knaufinsulation.hu oldalt
és ismerje meg az Önnek kínált akció részleteit!

Knauf Insulation Kft
www.knaufinsulation.hu
info@knaufinsulation.hu

Tel: 92/550 922
Fax: 92/ 550 901

Energiatudatosság
a holnapért, magunkért
A most induló országos „lakcímke” kampány támogatójaként lehetőségünk adódik néhány szakmai
gondolattal segíteni a projekt sikerét. Hamarosan
bevezetésre kerül a lakóingatlanok épületenergetikai tanúsítványa, melynek célja a még tudatosabb energia felhasználás elterjesztése hazánkban.
Junkers. Fogalom a fűtéstechnikában. Több, mint
110 éve indult el egy sikertörténet. Tavaly volt
75 éve, hogy a BOSCH-hoz integrálódott a Junkers
és azóta töretlen a fejlődés és gyártmányfejlesztés. Nézzük mit is jelent ez napjainkban? Az egyik
legszélesebb termékpalettával találkozhatunk a
hagyományos gázkészülék-, a megújuló energiát
felhasználó készülékek tekintetében. Igen népszerűek az úgynevezett hőközpontok (falikazánok és
indirekt fűtésű tárolók kombinációja), melyek segítségével magas használati melegvíz (HMV) komfort érhető el. Ma a leghatékonyabb megoldást
a kondenzációs falikazánok adják gázzal történő
fűtés esetén. A Junkers elsőként (18 éve) mutatta
be Németországban a technológiát, mely azóta
több országban is kizárólagosan alkalmazandó fűtési mód. Akár 40%-os gázmegtakarítás is elérhető,
109%-os hatásfokkal. Fontos megemlíteni a biztonságot, mivel ezek a kazánok már zárt égésterűek,

nem az adott helyiségből szívják a friss levegőt, így a
CO mérgezés esélye nulla. Tovább javítható a hatás
a napenergia hasznosítással. Magyarország kiváló
adottságokkal bír a napsütötte órák tekintetében
(<2100 óra/év). Teljes rendszerkínálata van a
Junkers-nek. A szolárpanelekkel elsősorban HMV
készítést oldhatunk meg, de megfelelő tervezéssel fűtésrásegítést is. Teljes függetlenség érhető el
(szemben a gázfogyasztással) a földhő hasznosításával. Egyre terjed itthon is a hőszivattyúk alkalmazása. A geotermikus hőszivattyúk 4-5-szörös hatékonysággal használják fel az elektromos áramot
fűtésre, azáltal, hogy a földbe fúrt vagy vízszintesen
lefektetett szondákon keresztül a föld geotermikus
energiáját használják fel. A Junkers ajánlata kiváló
pl.: a 3 év garancia, a 15 év alkatrészellátás, a telefonos forró-drót (06 40 586 537) és az országos
szervizháttér. Kívánjuk, hogy a lakcímke kampány
eredményeként minden fogyasztónak csökkenjen
a költsége és növekedjen a megelégedettsége a
modern készülékek használatával.
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Otthon Centrum az energiahatékonyság népszerűsítéséért
Az Európai Unió 2002-ben elfogadott irányelve alapján 2009-től új lakások esetében
az értékesítőnek energiatanúsítványt kell
készíttetnie, amiben az épületek műszaki és
energetikai paramétereit kell feltüntetni.
A „lakcímke” az adott ingatlan energiateljesítmény-követelményeknek való megfeleléséről
tájékoztat illetve szaktanácsokat ad energiahatékonyságának további javítására. Az ingatlanpiacnak is egyértelmű érdeke, hogy segítségével
a vásárlók előre megismerhetik a kiszemelt ház,
lakás energiafogyasztását. A szabályozás megfelelő eszköz lehet arra, hogy a beruházók, építők
nagyobb figyelmet fordítsanak a takarékos, hatékony energia felhasználású lakások tervezésére
és kivitelezésére.
Az Otthon Centrum, a legnagyobb magyar lakóingatlan-forgalmazó hálózat vállalta, hogy részt
vesz az energiatanúsítvány bevezetéséhez kapcsolódó információs kampányban.
Feladatunknak érezzük, hogy az újdonságról való
tájékoztatásunkkal hozzájáruljunk a vásárlók magabiztosságának növeléséhez. Tapasztalatunk
szerint a lakásvásárlók egyre körültekintőbbek,
piacismeretük folyamatosan bővül. Üdvözöljük a
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„lakcímke” bevezetését – így a gyakran egy életre
szóló befektetési tárgyról vevőink még tágabb,
döntésüket megkönnyítő információkhoz juthatnak.
Az energiatanúsítványhoz kapcsolódó Lakcímke
Kampánnyal ügyfeleink találkozhatnak honlapunkon, az Otthon Centrum Magazinban, valamint elektronikus hírlevelünkben. Ezen felül irodáinkban tájékoztató kiadványokat helyezünk el.

Szakértői kapcsolatok

MATT – Első Magyar Árnyékolástechnikai Szövetség
A minőség garanciája! Redőny? Napellenző? Télikert?
Külső vagy belső árnyékolás? Válassza a minősített
vállalkozások minőségi termékeit! Felméréstől a beépítésig, ajánlattól az átadásig – biztonság garanciával.
A mi munkánk az Ön kényelme!
www.mattemasz.hu

Legyen Ön is Naplopó!
Hasznosítsa a Nap ingyenes, kimeríthetetlen, tiszta
energiáját! Napkollektoros rendszerek tervezése, kivitelezése, árusítása. 15 éves tapasztalat, közel 1000
megvalósult rendszer.
Naplopó Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
Tel.: 06-1-237-0433,
naplopo@naplopo.hu, www.naplopo.hu

NAPra kész megoldások a legmagasabb színvonalon!
Hálózatra kapcsolt és szigetüzemű rendszerek,
Kyocera napelemek, SMA és Steca inverterek, töltők. Tanácsadás, tervezés, forgalmazás, kivitelezés.
Keressen minket bizalommal: www.napelembolt.hu
H-1113 Bp., Bocskai út 77-79. Tel.: 06-1-424-0268

Nordic geotermikus hőszivattyús rendszerek tervezése,
telepítése, kereskedelme. Geowall sugárzó, fűtési hűtési, rendszerek – falra és mennyezetre szerelve – tervezése, kivitelezése, kereskedelme. Mérnöki tevékenység,
tanácsadás.
Geowatt Kft. www.geowatt.hu
A Pannon Pellet Kft. fapellet gyártásával és forgalmazásával, valamint pelletkazánok, -kandallók és tartozékaik
értékesítésével foglalkozó vállalkozás. Cégünk kizárólag
megbízható minőségű tüzelőanyagot és tüzelőberendezéseket forgalmaz, referenciákkal.
posta@pannonpellet.hu, www.pannonpellet.hu,
Tel:+36-93-510081
Belső Udvar Építész és Szakértő Iroda

• környezettudatos építészeti tervezés,
• energetikai és beruházási szaktanácsadás,
• épületek nyári hőkomfortjának előrejelzése dinamikus épületszimulációval.
www.belsoudvar.hu
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