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1. Objective 
The objective of this study is to create the conceptual framework for a calculator, that supports the 
assessment of the energy performance of buildings. The calculator is intended for residential use, with 
its purpose being to support the preliminary decision-making process related to the energy 
modernization of residential buildings. The calculator will provide help for homeowners to estimate the 
energy consumption of the building, to choose from different options for renovation and to estimate 
potential energy saving. The goal is to create a calculator for users without expert knowledge. Therefore, 
the calculator will not be suitable for making accurate calculations and does not substitute the work of 
experts. 
 
This study aims to make preparations in this respect. At this stage, the development of the software 
itself is not one of the objectives. The study has the following specific objectives: 

-  An introduction to Hungarian building typology, together with its revision, results, limitations 
and the sources used (Chapter 2) 

-  Presentation of modernization proposals and considerations (Chapter 3) 
-  Further suggestions for the calculator, in particular the following elements (Chapter 4): 

o an overview of online energy-efficiency modelling calculators, 
o highlighting technical content that specifically define each building type based on 

which data can be used as user-specified input in the calculator, 
o suggestions on how to represent building use through easily interpretable questions 

in the calculator in order to achieve the most realistic results possible  
o presentation of modernization options built into the calculator 
o presentation of possible outcomes and other information shown to the user as 

results 
- Creation of a preliminary database for building typology, used later for the calculator 

(Error! The referenced source cannot be found. Chapter and separate 
RenoHUb_tipologia_adatok.xlsx Excel worksheet database file). 



Page 5 of 41 
Version 2.0, 14/09/2020 

RenoHUb project (845652) 
D2.3. Benchmark handbook 

 

                             
 

 

2. An introduction to Hungarian building typology, together 
with its revision, results, limitations and the sources used  

 
In the past, several programs were aimed at surveying and evaluating the energy use of the existing 
residential building stock. The methodology went over a certain degree of development over time, since 
the results of earlier programs were used to expand data collection and introduce new solutions. The 
first such comprehensive study was the Negajoule 2020 project by the Energy Club (Energiaklub), which 
was based on a 2010 study. This was followed by a study by the National Strategy on Building Energy 
Performance and then the international TABULA-EPISCOPE project. The most methodologically sound 
survey was carried out as part of the KEOP-7.9.0/12-2013-0019 project, which used enhanced versions of 
the methods and database used in the NÉES and TABULA-EPISCOPE projects. 

Table 1.: Significant source documents related to the domestic residential building stock 

 

Source Year 

National Energy Strategy 2020 

KSH Mikrocensus  2016 

KEOP-7.9.0/12-2013-00191 (NÉER2) 2015 

National Strategy on Building Energy Performance (NÉES) 2015 

Typology of residential buildings in Hungary 
Episcope – Tabula 

2014 

NEéS background study (Tamás Csoknyai) 2013 

KSH Census 2011 

Negajoule 2011 

1Elaboration of a development program and action plan for the period of 2014–2020 for the energy 
efficiency renovation of public service buildings managed by budgetary bodies and performing the 
assessment of the energy efficiency potential of the residential building 

 

 
All these projects are based on the classification of the building stock into types, known as the bottom-
up model, which is a popular option in international practice. This means that the building stock is 
classified into a building cadaster (also known as a building typology matrix) based on characteristic 
(mainly geometric and technological) properties and then a building model is created for each category 
of the cadaster, which showcases the average properties of that type of building. Next, an energy model 
calculation is made, taking into account the physical properties and mechanical engineering systems of 
the building, the results of which can be later projected to the national level, taking into account 
statistical data. The reliability of the bottom-up model depends on the professional construction of the 
typological matrix, which requires the meticulous survey of the building stock and the appropriate 
consideration of reliable building statistics. The reliability of the model is determined in an iterative 
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process. This is the difference between the projects discussed. 
 
The top-down method offers an alternative approach by using data from national energy statistics to 
calculate the energy consumption of the building stock. Both methods have their advantages and 
disadvantages. The advantage of the bottom-up methods is that they are suitable for modelling the 
effect of modernization measures, which is not possible in the case of top-down methods, since these 
only show consumptions and not the underlying physical building properties and building engineering 
systems. Their disadvantage, however, is that they fail to take consumer behaviour into account and 
usually presume standard conditions. In other words, it is assumed that the entire floor area of the 
buildings is continuously used, e.g. heated. Therefore, there is a discrepancy between the model and real 
consumption. It should be noted that the top-down method is not reliable in this respect either, 
especially if energy statistics are not properly disaggregated (e.g. consumption by building sector and 
intended use cannot be clearly identified, such as, typically, for cooking, heating or hot water 
consumption) or if some of the data related to the intended use of certain energy carriers (such as, 
typically, the use of firewood) is not entirely reliable. 
 
The listed projects used the bottom-up method to continuously improve the residential building typology 
and the underlying database. The residential building typology applied in the context of the National 
Strategy on Building Energy Performance included 15 building types. The Strategy used the real example 
building methodology, meaning that the different categories in the typology matrix were modeled with 
real-life example buildings that the experts regarded as characteristic. 
 
The same method was used by the TABULA/EPISCOPE project, which was supported by the Intelligent 
Energy Europe Programme (IEE). This project covered 21 countries, including Hungary. The typology was 
a common methodology developed during the TABULA project. The project, which aimed to create a 
building typology based on the same calculation principle for the building stock of the participating 
Member States, is known and accepted in many countries of the European Union. Here, too, real-life 
model buildings were selected, which were almost identical with the NEéS buildings. The substantial 
difference was in the calculation model applied. 
 

 
Evaluation of the KEOP-7.9.0/12-2013-0019 (NÉER2) Project 
 
The most important innovation of the KEOP-7.9.0/12-2013-0019 project was that it replaced the real 
example building method with the so-called statistically average building method, based on a survey of 
2,000 buildings, selected in a statistically representative manner. For this reason, the typology applied is 
much better suitable for representing the characteristics of the building stock than the two previous 
projects, even though it should be noted that there are no significant differences in the final results. 
Considering all this, we are going to present the KEOP-7.9.0/12-2013-0019 project (hereinafter referred 
to as the KEOP project) in detail. 
 
The typology of residential buildings was created primarily on the basis of professional considerations, 
taking into account the nature of the available statistical data. The different types were determined on 
the basis of 4 main criteria, which were also used for defining the categories: 

● year of construction 

● number of apartments 

● net heated floor area (less than 80 m2 and more than 80 m2 for individual detached houses) 

● technology category (adobe/brick/flat/other industrialized). 

 
A model was set up for each type based on statistically mean and assumed mean properties. When the 
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earlier NEÉS typology was created, only the net heated floor area could be supported by statistical data; 
all other building properties were added on the basis of expert estimates. Thanks to the KEOP project, 
however, 2000 residential buildings were evaluated, offering detailed technical information with a high 
number of examples for each building type. Virtually all modelling input parameters have become 
supported with survey data. The building survey was designed in a way as to allow the evaluation of a 
sufficient number of buildings per each type. Based on the results of the surveys, new types were 
introduced and some of the type criteria were modified. As a consequence, the number of types grew 
from 15 (NEéS) to 23 (KEOP). 
 
When setting up the type criteria, those indicators of the buildings' energy management were taken into 
account that were included in the CSO (Central Statistical Office; KSH) database (mainly in the 2011 
census database): 
 

● Building size (number of apartments): in the census questionnaires, this data was surveyed 

in discrete steps, offering the options of 1-3 dwellings, 4-9 dwellings and over 10 dwellings. 

Using these categories was mandatory. 

● Time of construction: Since the requirement was to indicate the year, category boundaries 

were defined according to major characteristic technological changes. 

● Construction technology: the census data included information about the characteristic 

construction technology for masonry, such as adobe, masonry structures, flat or other 

industrialized buildings. 

● The dimensions of the buildings are important for the matrix in the case of buildings with 

2-3 apartments or detached houses, since their size and the number of floors is essential 

from the perspective of energetics. A large building will inevitably have a smaller cooling 

surface per cubic meter than a smaller one. Unfortunately, since the CSO census database 

contains no data about the number of floors, the boundary between the one-story and 

two-story category was defined as an estimate, on the basis of floor area. 

● Monuments, architectural protection or complex facade: even though stuccoed and 

articulated buildings with protected facades are not necessarily widely different from other 

buildings of similar construction time and geometry, the nature and cost of possible 

modernization measures are widely different. Therefore, this issue must be considered 

during the definition of types. The large apartment houses built in the interwar period in 

downtown Budapest typically belong to this category. 

● Total number in the country. It was not justified to create types that, although justified 

from an energetics perspective, are infrequent in the Hungarian building stock. Such an 

example would be wooden houses, which are very rarely used for permanent residence in 

Hungary. In the same time, the creation of several types of detached houses was justified, 

since these types represent the largest part of the building stock. 

Based on these considerations, the following building cadaster was set up and used later for 

modelling. 

The 2000 buildings surveyed were selected according to the following criteria: 

● Ensuring homogeneity through separating all types of residential buildings occurring in 

Hungary and selecting enough buildings, according to their share ratio in the total 

residential building stock, for providing an adequate basis for calculations. Basically, this is 

the equivalent of the professional definition of different types. Naturally, the upper limit of 

2000 buildings had to be taken into account. 
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● A large part – almost 96 percent – of the Hungarian stock of residential buildings is 

composed of 1-3 apartment detached houses. An example proportionate to the number of 

residential buildings would have unnecessarily increased the data on detached houses, 

since representation can be ensured with much less observation. There are not enough 

types of detached houses, either by masonry, year of construction or condition, to justify 

surveying more than 1,900 detached houses. This would have been the case with the 

proportionate example. For a proportionate selection, the approach based on the number 

of houses is more reliable, since it appropriately expresses the size of the building and 

better presents the work of surveyors as well. 
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Table 2: The building cadaster applied for the KEOP-7.9.0/12-2013-0019 (and NEéS) project  
 

KEOP 

type 

≈NEéS 
type 

building type construction 
time 

masonry 

1. - detached house or terraced 
house (1-3 apartments) 

 adobe with groundwork 

2. - detached house or terraced 
house (1-3 apartments) 

 adobe without groundwork 

3. 1,2 detached house or terraced 
house (1-3 apartments) 

before 1944 brick, stone, hand masonry 

4.  

3,4 

detached house or terraced 
house (1-3 apartments) 

1945-1959 brick, stone, hand masonry 

5. detached house or terraced 
house (1-3 apartments) 

1960-1979 brick, stone, hand masonry 

6. detached house or terraced 
house (1-3 apartments) 

1960-1979 brick, stone, hand masonry 

7.  

5 
detached house or terraced 
house (1-3 apartments) 

1980-1989 brick, stone, hand masonry 

8. detached house or terraced 
house (1-3 apartments) 

1980-1989 brick, stone, hand masonry 

9.  

6 
detached house or terraced 
house (1-3 apartments) 

1990-2005 brick, stone, hand masonry 

10. detached house or terraced 
house (1-3 apartments) 

1990-2005 brick, stone, hand masonry 

11.  

7 
detached house or terraced 
house (1-3 apartments) 

after 2006 brick, stone, hand masonry 

12. detached house or terraced 
house (1-3 apartments) 

after 2006 brick, stone, hand masonry 

13.  

8 

apartment house with 4-9 
apartments 

-1945 brick, stone, hand masonry 

14. apartment house with 4-9 
apartments 

1945-1989 brick, stone, hand masonry 

15. apartment house with 4-9 
apartments 

1990-2005 brick, stone, hand masonry 

16. 9 apartment house with 4-9 
apartments 

2006- brick, stone, hand masonry 

17. 10 apartment house with 10 or 
more apartments 

-1944 brick, stone, hand masonry 

18. 11 apartment house with 10 or 
more apartments 

1945-1989 brick, stone, hand masonry 

 
19. 

12 
 
apartment house with 10 or 
more apartments 

 medium-size or large block of 
flats, cast concrete 

20. 13 apartment house with 10 or 
more apartments 

-1979 flat 

21. 14 apartment house with 10 or 
more apartments 

1980-1989 flat 

22. 11 apartment house with 10 or 
more apartments 

1990-2005 brick, stone, hand masonry 
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23. 15 apartment house with 10 or 
more apartments 

after 2006 brick, stone, hand masonry 

 
● During the design of the model, it was essential that the model be representative both 

regarding the type of building and territorial stratification. Therefore, we acquired the CSO 

database for all counties and for all settlement types (by districts in Budapest and by 

county seat/other city/municipality for each county).  When determining the territorial 

stratification, it had to be considered that certain types of residential buildings exist or are 

dominant only in certain types of settlements. 

● Furthermore, the example had to be representative of the building stock with regard to the 

status of renovation. The significance of this is self-evident. In this case, the issue was 

whether to use an algorithm to determine the required proportions for each building type 

or to consider that the 23 different types based on the masonry and the year of 

construction are representative enough to allow the random searches to realistically 

illustrate the proportion of renovated houses versus not renovated houses. This latter 

approach was applied. 

 
The table below shows the composition of the implemented survey sample by county and region 
compared to the comprehensive census data. It is clearly shown that the surveyed numbers are aligned 
with the number of apartments indicated by the census data. 
 

 
The primary purpose of the evaluation of the surveys was to determine the average properties for the 23 
building types and use these to create a building model. These averages were used as inputs for 
calculations related to the example buildings. 
 
Modelling was needed to provide a basis for the subsequent examination of the renovation variants and 
to determine the savings potential and cost aspects inherent to the renovations as these could not be 
directly determined from the survey. 
 
The energy calculations for the example buildings for each type were performed in the EnergOpt 
software, in accordance with the energy certification rules in force in 2015 as per Ministry without 
Portfolio Decree No. 7/2006 (V.24.).  This means that the statistically average consumer behaviour was 
considered for the calculations. 
 
The energy calculations for the example buildings for each type were performed in the EnergOpt 
software, in accordance with the energy certification rules in force in 2015 as per Ministry without 
Portfolio Decree No. 7/2006 (V.24.).  This means that the statistically average consumer behaviour was 
considered for the calculations. 
 
In addition to the results included in the Decree, CO2 emission was also determined during the 
calculations, and the final energy consumption values were estimated for each energy carrier. To do this, 
the same calculation method was used than in several earlier residential renovation programs (e.g. ZBR 
Panel I, ZBR Panel II, ZBR EH, ZBR MO - NES Climate Policy Background Study based on the 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). 
 
A total of 244 calculation variants were created for the 23 buildings (ten types of renovation per building 
and 12 types for large apartment houses).
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Table 3: The example number of buildings evaluated as part of the KEOP-7.9.0/12-2013-0019 
project compared to the 2011 census data 

 

 

County 

Completed Census 

 Apartment Building 

pcs % pcs % pcs % 

Budapest 417 20.6 903,567 20.7 190,072 7.0 

Baranya 79 3.9 165,492 3.8 98,281 3.6 

Bács-Kiskun 110 5.4 238,049 5.5 186,475 6.9 

Békés 77 3.8 166,064 3.8 132,942 4.9 

Borsod-Abaúj-Zemplén 110 5.4 282,759 6.5 193,530 7.2 

Csongrád 90 4.4 191,945 4.4 122,265 4.5 

Fejér 83 4.1 172,563 4.0 114,991 4.3 

Győr-Moson-Sopron 99 4.9 187,251 4.3 118,760 4.4 

Hajdú-Bihar 103 5.1 228,638 5.2 160,303 5.9 

Heves 90 4.4 134,544 3.1 102,360 3.8 

Komárom-Esztergom 58 2.9 126,064 2.9 74,967 2.8 

Nógrád 30 1.5 88,835 2.0 69,168 2.6 

Pest 210 10.3 466,536 10.7 380,661 14.1 

Somogy 50 2.5 140,305 3.2 107,604 4.0 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 101 5.0 217,526 5.0 179,493 6.6 

Jász-Nagykun-Szolnok 81 4.0 171,452 3.9 136,429 5.0 

Tolna 62 3.1 97,595 2.2 76,136 2.8 

Vas 53 2.6 109,553 2.5 73,708 2.7 

Veszprém 67 3.3 148,680 3.4 99,161 3.7 

Zala 59 2.9 126,336 2.9 84,877 3.1 

Total 
2029 100.0 4,363,754 100.0 2,702,183 100.0 
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Type investments in the context of the KEOP-7.9.0/12-2013-0019 Project 

 
In the KEOP projects discussed earlier, three different versions of complex renovations were 
investigated, all with different level of renovation. (In addition, partial renovations were also analysed 
based on the basic 2015 requirement levels, which will not be presented in detail here since they no 
longer meet the current requirements.) In the following, the three levels of renovation will be described. 
 

Renovation according to the 2015 requirements 
  
In 2015, an earlier version of Ministry without Portfolio Decree No. 7/2006. (V.24.) had been in effect 
since 2006, which was repealed at the end of 2017. For projects using state or EU funds, the Decree had 
already been repealed in January 2015. After that date, cost optimal requirements were applied. Even 
though cost optimal requirements were generally adopted in 2018, the requirements for new buildings 
(but not for renovations) were more stringent rules are/will be applicable between 2019 and 2021. 
 
According to the regulation, major (i.e. complex) renovations were subject to the same requirements as 
newly constructed buildings. Similarly, to the current situation, a three-level system of requirements was 
used. These levels provided maximum values for different values – the thermal transmittance value or U 
value of structures (first level), the so-called specific heat loss factor (second level) and the overall energy 
performance or total specific primary energy consumption of the building (third level). The first level 
applied identic numerical requirements for all building (e.g. external wall Umax=0.45 W/m2K, roof 
Umax=0.25 W/m2K, attic floor Umax=0.30 W/m2K, see the second column in Table 4). Since the 
numerical value of the second- and third-level requirements varied as a function of the cooling surface 
and the heated volume, it had to be determined separately for each type. The building engineering 
solutions were selected according to the third-level criteria. 
 

 
Table 4: Requirements for the thermal transmittance value of building structures per renovation 
levels (U value, W/m2K)  

 

Building structure 2015 

practice 
(2006-
2017) 

cost optimal (in tenders 

between 2015 and 2018, 

generally, between 2018 and 2020) 

External wall 0.45 0.24 

Flat roof 0.25 0.17 

Attic floor 0.30 0.17 

Basement floor 0.50 0.26 

Doors and windows
 (with wood or 
PVC frame) 

1.60 1.15 

Doors and windows (with 
metal frame) 

2.00 1.40 

Entrance door 3.00 1.45 
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The system of requirements is almost identical; however, the values are more stringent. As a 
consequence, the technical solutions required to meet the applicable standards are different for each 
building type, since the original structures, building mechanical engineering solutions and required 
thresholds are also different. 
 
The models were intended to ensure that the minimum structural requirements are met and that the 
most cost-effective engineering solutions are considered, while meeting third level requirements. In 
some cases, third level requirements were met without the need to modernize the engineering 
solutions. At other times, it was sufficient to implement partial measures, such as install controllable 
heating. However, in some cases, entirely new engineering solutions had to be installed. 
 
It should be noted that the satisfaction of the requirements of important renovation had been one of the 
prerequisites in tenders since the 2008–2010 period. 

 
Cost optimal renovation level 
 
The cost optimal requirement level had been mandatory for investments using state or EU funds since 
January 2015 and has been in general effect since 2018. Even though the nearly zero requirement will be 
adopted for new constructions from 2021, the cost optimal requirements will likely remain in force for 
renovations. 
 
Here, too, a three-level system of requirements was used. These levels provided maximum values for 
different values – the thermal transmittance value or U value of structures (first level), the so-called 
specific heat loss factor (second level) and the overall energy performance or total specific primary 
energy consumption of the building (third level). The first level applied identic numerical requirements 
for all buildings (see Table 4). Since the numerical value of the second- and third-level requirements 
varied as a function of the cooling surface and the heated volume, it had to be determined separately for 
each type. The building engineering solutions were selected according to the third-level criteria. 
 

 
"Cost optimal + renewable" renovation level 
 
For the purposes of the project, buildings constructed at a cost-optimized level, as defined by the 
government decree on the certification of the energy performance of buildings, or at an even better 
energy efficiency, was considered to be a nearly zero-energy building. In such buildings, at least 25% of 
the annual energy demand, expressed in primary energy, was ensured from renewable energy sources 
generated in the building, on the property or in the vicinity. 
 
This legal definition will only apply to new buildings from 2021 onwards. However, it was examined 
whether this definition is applicable to renovations as well. For this purpose, a third complex level of 
renovation, the so-called “cost optimal + renewable” renovation level was introduced. 
 
At this level of renovation, the version developed for the cost optimal requirement was further 
developed. While building structures were left unchanged, the mechanical engineering of bivalent 
systems was supplemented with a renewable energy system. In some cases, it was considered expedient 
to use monovalent systems using a single heat generator, requiring the modification of machinery set up 
according to the cost optimal requirement. 
 
Where compliance with the legislation posed technical and economic difficulties, the 25% share of 
renewables was not pursued, considering that the nearly zero requirement is valid only for new buildings 
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and not for renovations. 
 
Efforts were made to use only one renewable energy system for each building type in order to avoid the 
cost increase associated with setting up two systems. 
 
The type of renewable energy system used in each model was determined by the following 
considerations: 

● In the case of type 1–8 detached houses, biomass heating was used. This required the 

installation of a modern wood gasification boiler system. These types of building are 

characteristic of rural areas, often villages, where biomass is readily available and the 

transportation and storage of firewood on site is feasible. Its advantage is that, being 

monovalent, it is cost-effective in terms of investment. Even though the 0.6 primary energy 

factor of biomass restricts the achievable share of renewables to only 20-30% even in a 

monovalent system, CO2 savings were the lowest for these types due to the zero-emission 

factor. It should be noted that, in the case of biomass combustion, the DHW supply causes 

inconveniences in summer. A solution to this could be the replacement of the biomass 

system with a different renewable energy system, or keeping the original hot water supply 

system in addition to the biomass system, provided that it is in good condition. Obviously, 

alternative renewable energy systems can be introduced as well, such as a solar collector, 

solar cell or heat pump. Even though the application of such systems may be justifiable, 

however, these have not been investigated. 

● In the case of Type 9-12 detached houses, solar cell use was considered. Since these are 

fairly new buildings, it was expedient to keep the existing heat generation system. 

Therefore, bivalent variants were preferred to the monovalent solution. Even back then, 

there were more arguments in favour of using solar cells instead of solar collectors. The 

reason for this is that detached houses typically have large usable roof surfaces. However, 

due to the limited demand side, the installation of only 2-4 solar collectors is economical, 

which does not guarantee that a 25% share of renewables will be achieved. In the case of 

solar cells, there is no such problem. The number of cells installed is limited only by budget 

constraints, without any reduction in efficiency. (Since then, the price of solar cells 

dropped significantly, and solar collectors have been almost completely pushed out of the 

market.) 

● In the case of apartment houses, the application of biomass has been ruled out due to 

frequent issues with transportation and storage as well as to environmental 

considerations. 

● For the different apartment houses, suitable solar collectors and solar cells have been 
considered. (Today, this is not the reasonable approach anymore.) In the case of types 13–16 
and 22, solar collectors were installed, since the individual DHW production per apartment 
that is characteristic of these buildings makes it impossible to use solar collectors in a 
centralized system. In the case of types 20 and 21, the buildings are usually connected to 
district heating. Therefore, these buildings were also fitted with solar cells, since solar 
collectors are typically used for reducing the DHW demand in summer, which is unfavourable 
for the operation of district heating systems. In the case of type 17–19 and 23 buildings, solar 
collectors were installed, with connection to the central system. 

● In the case of buildings connected to district heating, it was kept in all cases as the source for 
base heat. 

● The examination of heat pump system was not part of the project objectives. Today, this 

can be regarded as one of the shortcomings of the project, even though at that time the 
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decision seemed to be justified for economic and other reasons. 

 
Table 5: Renewable energy systems used for different types and the calculated renewable ratios 
 

  
EP,cost optimal  

 
EP, cost optimal 

+renewable 

 
Ratio of 
renewables 

Renewable 
type 

Type 1 121.42 87.57 28%  
 
 
 
 
 

Biomass 

Type 2 123.87 86.53 30% 

Type 3 116.03 90.45 22% 

Type 4 115.81 90.73 22% 

Type 5 119.04 93.03 22% 

Type 6 108.67 78.66 28% 

Type 7 110.28 86.79 21% 

Type 8 99.88 69.07 31% 

Type 9 114.88 85.99 25%  
 
 
 
 
 

Solar cell 

Type 10 94.52 68.74 27% 

Type 11 113.39 81.6 28% 

Type 12 100.49 73.52 27% 

Type 13 107.85 98.22 9% 

Type 14 90 71.31 21% 

Type 15 97.83 85.36 13% 

Type 16 88.65 81.64 8% 

Type 17 87.17 76.52 12%  

Solar collector Type 18 79.65 59.83 25% 

Type 19 74.57 55.92 25% 

Type 20 78.68 71.68 9%  

Solar cell Type 21 88.38 77.26 13% 

Type 22 81.75 73.03 11% 

Type 23 88.93 77.81 13% Solar collector 
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Specific energy values and their evaluation 
 
This chapter summarizes the results of the KEOP-7.9.0/12-2013-0019 project. 
 

 
Indicators of standardized buildings (original condition, 2015) 

 

Table 6 contains the most important indicators derived from data collected from 2000 buildings as part 
of the discussed KEOP (KEOP: Environmental and Energy Operational Programme) project. EP represents 
the overall energy performance, i.e. the total specific primary energy consumption (without lighting and 
household appliances); q represents the specific heat loss factor of the thermal insulation of the building 
envelope; qF represents the net heat demand of heating; EF represents the specific primary energy 
consumption of the heating system; and EHMV represents the specific primary energy consumption of 
the domestic hot water supply. The projection base is the useful heated floor area. 
 

 
Table 6: The most important energetics indicators per building type 
 

 EP CO2 emission q qF EF EHMV 

 [kWh/m2y
ear] 

[kg/m2year] [W/m3

K] 
[kWh/m2

year] 
[kWh/m2

year] 
[kWh/m2

year] 

Type 1 452.66 72.77 1.54 290.58 391.26 65.33 

Type 2 443.99 110.44 1.41 283.51 381.14 68.34 

Type 3 412.33 64.92 1.29 270.48 348.28 66.32 

Type 4 398.36 64.81 1.22 249.46 334.50 66.82 

Type 5 423.62 97.57 1.29 265.52 357.69 65.24 

Type 6 339.15 58.11 0.97 193.18 270.17 68.12 

Type 7 348.98 54.29 1.04 206.85 280.67 68.02 

Type 8 255.05 44.03 0.71 140.34 191.71 62.62 

Type 9 245.06 44.97 0.69 140.55 188.47 56.00 

Type 10 185.33 36.62 0.48 95.17 132.48 52.24 

Type 11 164.01 28.06 0.45 88.60 114.24 51.20 

Type 12 153.68 27.38 0.42 86.32 104.47 45.54 

Type 13 327.62 60.11 0.77 205.66 271.67 55.47 

Type 14 271.58 48.66 0.79 163.91 214.50 55.63 

Type 15 181.68 36.55 0.50 102.77 128.01 43.78 

Type 16 112.70 22.54 0.24 55.01 70.12 39.28 

Type 17 258.64 52.74 0.49 148.62 202.77 55.29 

Type 18 226.63 47.72 0.60 132.18 179.20 48.57 

Type 19 216.85 45.79 0.56 124.93 166.09 48.25 

Type 20 174.66 40.60 0.46 103.90 125.63 45.16 

Type 21 168.63 38.95 0.44 99.44 120.53 44.92 

Type 22 126.35 26.40 0.28 64.35 83.03 44.08 

Type 23 110.87 21.90 0.24 55.02 68.98 39.27 
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The main conclusions related to the use of primary energy are as follows. 
 

● Detached houses (types 1–12) consume more specific heating primary energy than small 
apartment houses (types 13–16), which are, in turn, less efficient than large apartment 
houses (types 17–23). This is because small buildings, due to their smaller volume, have a 
larger specific cooling area than larger buildings. 

● New buildings consume less heating energy than old ones. This is partly due to the ever more 
stringent heat technology requirements and partly to the fact that new buildings are installed 
with more modern building engineering systems. 

● For certain periods, buildings with smaller (5., 7., 9., 11.) and larger (6., 8., 10., 12.) floor area 
were classified into different categories. The figures for these buildings have clearly proven 
that the smaller floor area leads to higher consumption. 
 

As regards carbon dioxide emissions, the situation is more complex. In the case of certain types of 
detached houses, wood heating is prevalent, leading to reduced values, but increased electricity-based 
hot water production. The proportion of these values varies greatly from type to type. Therefore, the 
trends discussed above are slightly different. 
 
Based on the surveys, the use of specific energy carriers for heat production was also determined. The 
results are shown in Table 7 and Figure 1. Since these values have not been directly defined by the 
experts carrying out the survey, these are only estimations. During the survey, only primary energy 
carriers were considered, because the use of secondary energy carriers was not typical. This is the source 
of a slight distortion. 
 
The sum of the individual uses of energy carriers is different from the overall energy performance, since 
these are expressed in final energy and not primary energy. 
 
The table clearly indicates the types where the proportion of biomass (wood burning) is significant. 
These are mainly detached houses built before 1990, and the older the type, the higher the wood 
burning rate. This usually entails inefficient stoves, tile stoves and fireplaces. Wood heating is prevalent 
even in older small apartment houses; however, it is completely missing in large apartment houses. 
 
District heating is the general solution used in blocks of flats, but it is prevalent in other industrialized 
buildings and traditional large apartment houses built between 1945 and 1989 as well. 
 
Where electric solutions are used, it is usually restricted to hot water production with an electric boiler. 
Its value is significant in places where the proportion of biomass is high, since it offers the most 
expedient solution there due to the summer season; however, it is also significant in older small and 
large apartment houses. The results only apply to the use of electricity for heat production. 
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Table 7: Use of specific energy carriers per building type (based on averages of survey results from 2000 
buildings) 
 

 Egas Ebio Edistrict heating Eelectric Eother 

 [kWh/m2

year] 
[kWh/m2

year] 
[kWh/m2year] [kWh/m2ye

ar] 
[kWh/m2

year] 

Type 1 214.70 237.40 0.00 21.60 22.21 

Type 2 284.80 127.26 0.00 26.03 19.43 

Type 3 259.00 122.88 0.00 24.73 9.23 

Type 4 246.35 136.03 0.00 24.32 7.10 

Type 5 282.58 128.77 0.00 23.15 16.16 

Type 6 182.42 120.01 0.00 27.38 21.15 

Type 7 211.89 133.06 0.00 24.19 8.13 

Type 8 155.97 69.20 0.00 15.79 13.44 

Type 9 190.83 40.62 0.00 7.14 2.84 

Type 10 152.60 7.38 0.00 5.20 7.85 

Type 11 113.61 26.79 0.00 8.94 1.11 

Type 12 106.90 17.50 0.00 3.07 1.90 

Type 13 252.55 42.89 0.00 15.29 0.00 

Type 14 201.80 48.87 6.63 14.43 0.00 

Type 15 153.58 0.00 0.00 3.61 0.98 

Type 16 85.95 0.00 12.15 0.00 0.46 

Type 17 211.36 0.00 11.57 14.31 0.00 

Type 18 178.29 0.00 27.25 7.95 0.00 

Type 19 135.12 3.63 53.07 4.36 0.00 

Type 20 24.17 0.00 118.00 0.66 0.00 

Type 21 30.95 0.00 109.15 0.51 0.00 

Type 22 96.78 0.00 11.23 2.73 0.00 

Type 23 92.43 0.00 8.14 0.00 1.47 
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Consumption of specific primary energy, survey, original state 
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Figure 1: Use of specific energy carriers per building type (based on averages of survey results from 2000 
buildings 
 

 
The effect of complex renovations on energy consumption per building type 
 
The effect of the three renovation levels discussed earlier is presented on summary diagrams (Figure 2). 
It can be stated that type 1–7 detached houses built before 1990 have the greatest potential for saving 
specific energy. The savings potential of type 13–14 small apartment houses built before 1990 and type 
17–19 non-panel large apartment houses built before 1990 is medium. The savings potential of type 20–
21 blocks of flats is moderate. For all buildings constructed after 1990, the savings potential is minimal. 
 
In terms of carbon saving potential, the situation is similar (Figure 3), but there are less differences 
between buildings built before 1990. In the case of type 1–8 detached houses, savings achieved with the 
cost optimal + renewable level are so strikingly high (almost 100%), because zero CO2 emission was 
calculated for firewood, which is debatable. In the case of solutions including solar cells, the emission 
factor of electricity was calculated with a relatively moderate value, which can be 2 or 3 times as high in 
practice. Had they used real-life values; the results represented in the diagram could have been as much 
as two times higher. 
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Figure 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 

 
In the case of the cost optimal + renewable renovations, the ratio of renewables must be discussed. 
Efforts have been made to achieve or approach a 25% share of renewable energy; however, in the case 
of apartment houses, which are suitable only for solar energy, there usually wasn't enough roof surface 
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in the vicinity. In such cases, the ratio values represent the full utilization of the available roof surface. 
 
We reiterate that these figures are only valid for the full utilization of the available heating capacity. In 
reality, the savings potentials are significantly lower, especially for poorly maintained detached house 
types where the heating rate is likely to be low. 
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3. An overview of the modernization measures 
 
The range of measures for improving the energy efficiency of buildings is very wide. Solutions exploiting 
renewable energy are usually listed among these measures. In the following, we will present a non-
exhaustive list of solutions applied in the buildings. In residential buildings, those listed in the first three 
items as well as solar cells are the most frequent solution: 
 
1. Thermal insulation of the building envelope: 
 

a. Posterior insulation of facade  
b. Posterior insulation of attic floor 
c. Posterior insulation of roof structure 
d. Posterior insulation of basement floor 
e. Posterior insulation of walls delimiting unheated areas 
f. Posterior insulation of floor above arcade 
g. Replacement of doors and windows 
h. Increasing airtightness (e.g. through the jointing and sealing of windows). 

 
2. Heating system 
 

a. Replacement of heat generator (condensing boiler, heat pump, biomass boiler, custom heating 
solutions) 

b. Heat insulation of pipes 
c. Replacement of pump 
d. Replacement of heat emitters. 

 
3. Domestic hot water system 
 

a. Replacement of heat generator (often the same as the generator of heating)  
b. Installation of a solar collector system 
c. Heat insulation of pipes 
d. Replacement of pump. 

 
4. HVAC system 
 

a. Installation of heat recovery ventilation 
b. Replacement of heat generator 
c. Thermal insulation of air ducts 
d. Replacement of fan. 

 
5. Modernization of the heating system 
 
6. Integrated lighting 

a. Replacement of lighting 
b. Control of lighting. 

 
7. Control and building management 
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a. Weather-regulated automatic control of mobile shading 
b. Installation of central weather-regulated heating control 
c. Room-specific temperature control with thermostatic valves 
d. Installation of a smart metering system 
e. Light control system. 
 
8. Other measures 
 
a. Installation of solar cells 
b. Passive heating technologies 
c. Passive cooling technologies. 
 
Energy retrofits may be implemented in a comprehensive and complex manner or partially, making 
possible to apply for multi-stage financing. Both options have their pros and cons.  
 

 
Complex and multi-stage renovations 
 
Complex renovations are recommended for a number of reasons, including conservation, energetics and 
construction aspects, as presented below. 
 

Conservation aspects 
 
If the modernization measures result in the spontaneous reduction of air exchange, such as when the 
facade doors or windows are replaced, interior humidity will increase. As a consequence, mold may 
develop on the low-temperature internal surfaces of building structures with poor energetics indicators. 
There are several possible solutions for this problem. One of these solutions is to apply Posterior vapor-
controlled thermal insulation onto the surface of space-delimiting structures when facade doors and 
windows are replaced. This way, the temperature of inner surfaces rises and deterioration can be 
avoided. An alternative solution is to increase the number of air exchanges in the interior with heat 
recovery ventilation, which is also suitable from an energy efficiency perspective. 
 
If heating becomes measurable and controllable, residents will try to reduce heating costs. This can be 
achieved by keeping the interior temperature as low as possible while ignoring ventilation. In this case, 
too, mold may develop on the low-temperature internal surfaces of building structures with poor 
energetics indicators. Similarly, to the replacement of facade doors and windows, Posterior vapor-
controlled thermal insulation applied onto the surface of space-delimiting structures will increase the 
temperature of inner surfaces of structures and deterioration can be avoided. 

 

Energetics aspects 
 

Even though it is difficult to prove by calculation since it requires to take into consideration of consumer 
behaviour, complex investments are more efficient than partial measures. Calculations created for 
standard consumer behaviour do not reflect the reality. Also, complex investments are more spectacular, 
which is not a negligible aspect from a demonstration perspective. If a tender only supports specific 
measures instead of complex renovation, they are worth planning in such a way as to ensure that these 
measures are technically feasible with as little additional expense as possible. 
 
Careless implementation of measures will lead to a number of problems. 
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An example would be the replacement of facade doors and windows without the local control of the 
heating system. In this case, heat emitters will continue producing heat according to the old heat 
demand even after renovation. Since the effect of replacing doors and windows is different in each room 
due to the different size of surfaces and different proportions of cooling surfaces, often overheating will 
occur, residents will open the windows too often, the heat will escape and the planned energy savings 
will not be realized. The solution is to implement a heating system that can be controlled locally. 
 
The same problem exists with thermal insulation, where this phenomenon is usually even more 
pronounced. Thermal insulation has a different effect on the heat demand of a general space, a corner 
room or a lower-floor or upper-floor room. If the locally controlled heating is not implemented before or 
at the same time as the thermal insulation, the planned energy savings will not be realized. 
 
If, in the case of a complete modernization of the heating system, the doors and windows are replaced 
and/or thermal insulation is implemented only years later, the heat generators and heat emitters 
installed earlier may become oversized. This may require the replacement of certain heat emitters or 
lead to sub-optimal efficiency. 
 
Low-temperature heating systems, such as condensing boilers or, especially, heat pumps, require larger 
heat emitters surfaces. In this case, the heat demand of the building must be reduced to avoid the need 
for excessively large heat emitting surfaces, meaning that thermal insulation works, the replacement of 
doors and windows and other measures to reduce heat demand must be carried out in advance or at the 
same time. 
 
If heat recovery ventilation is installed, the actual efficiency of the system and the scale of energy savings 
will strongly correlate with the airtightness of the building. If the airtightness is poor, a part of the air 
traffic occurs outside of the heat recovery system, through gaps on doors and windows or other 
structural surfaces. To avoid this, it is recommended to carry out the replacement of doors and windows 
and the installation of the heat recovery ventilation system at the same time. 
 
It is recommended to coordinate the creation of sun-lit areas, such as glazed loggias, with the thermal 
insulation works of space-delimiting structures since, in many cases, the thermal insulation of external 
surfaces facing sun-lit areas is unnecessary. This way, the cost of thermal insulation can be reduced and 
the efficiency of the sun-lit areas can be increased. 
 
The investment cost level of systems using renewable energy sources is relatively high. Therefore, it is 
advisable to implement smaller systems by reducing the demand side. In other words, from an economic 
point of view and a better management of resources, it is recommended to implement energy efficiency 
measures before measures for the exploitation of renewable energy. 

 

Other economic, technical and safety aspects 
 

The overall investment cost of complex renovations is lower than similarly sized multi-stage 
developments, as many cost elements occur only a single time. On the other hand, all expenses are 
incurred at the same time, while in the case of multi-stage renovations, costs are extended over time. 
 
Also, complex renovations are easier to organize than multi-stage works. The reason for this is that 
certain measures must be taken only once (e.g. deployment or scaffolding), reducing the cost level. 
Building structural connections is also easier and more secure if carried out at the same time. Overall, 
the inconvenience caused to the users of the building is smaller, while construction costs are lower. 
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As discussed above, measures to improve the airtightness of buildings lead to a reduction in 
spontaneous air exchange. This can be dangerous if exhaust ventilation is or will be installed in the area 
as a future measure, since it may cut off the air supply of open-burner and combustion-chamber 
appliances, increasing the risk of carbon monoxide poisoning. The solution is the coordination of the 
replacement of doors and windows with the installation of ventilation and heating systems. 
 

 
„Renovation passport” 

 
Even though the execution of complex renovations is preferred for many reasons, the onefold high 
associated cost may rather require a multi-stage execution. In international practice, the concept of a 
“renovation passport” has been introduced to provide a professional framework for these works. The 
passport is a kind of multi-stage renovation package, a strategy of measures issued by professionals as 
part of an energy audit (or, rarely, an energy certificate). The “renovation passport” takes into account 
the optimal sequence of measures and must be determined individually for each building. 
 
From what has been said so far, it is easy to see that the timing of the renovation is a very complex issue. 
From a conservation perspective, it is advisable to start with thermal insulation and leave the 
replacement of doors and windows and the installation of heating control measures to the end. From an 
energetics perspective. Heating control should be modernized as soon as possible. At the same time, the 
replacement of heat generators and heat emitters should be the final step of the renovation, since it 
should be matched to the reduced heat requirements. Due to the contradiction between the two, it may 
be necessary to prepare the regulation twice. From a construction perspective, it is recommended to 
replace doors and windows and install heat insulation at the same time or, if this is not possible, start 
with the replacement works. In this case, however, it is particularly important that the door and window 
replacement is solved by installing ventilation slits, which is a waste of money if heat recovery ventilation 
is installed later. Furthermore, energetics is not the only consideration. Energy renovation is often 
associated with structural, functional and aesthetic transformations. Since these are just a few of the 
many aspects, involving an expert is inevitable, which goes beyond the capabilities of a simplified 
energy calculator. After learning about the specific technical content, the expert will determine the 
sequence of works after clarifying the needs and the available framework. 
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4. Recommendations for the creation of the calculator  

 

The calculator is based on the RenoHUb_tipologia_adatok.xlsx database, which will be often 

referenced below. 

 

 
An overview of calculators modelling cost-efficiency 
 

Decision support models 
 

This project aims to develop a decision support calculator. Such calculators are already present on the 
domestic market, often in free versions. Many of these are outdated and not compliant with today's 
regulations, terminology or technical solutions, and often do not even run on modern computers (such 
as 6B_Rehab). Some have limited features since they were developed by individual manufacturers for 
their own products (e.g. the Knauf heat insulation calculator or the Pannon Műhely fluorescent lamp 
return calculator http://hoszigetelesjoaron.hu/Energetikai-kalkulator). These are not suitable for making 
estimations for complex renovations. 
 
Excel-based calculations were also created, such as the simplified version of the KESZ mentioned in the 
next section. This solution is similar to the one proposed in this project; however, its structure has 
become obsolete. It is based on a standard method with integrated expert estimates, but does not 
include statistics on building characteristics. 
 
There is a large number of other examples in international practice, such as the HEC Home Energy Check 
Tool, which is a publicly available interface of the official Greek expert calculator. This is similar to the 
solution presented in this project; however, it only considers a simplified version of the Greek building 
stock. 
 
Overall, we do not currently know of any application in Hungary that is able to take into account the 
properties and typology of the existing building stock, replacing the parameters that cannot be 
interpreted by the decision-maker (the resident) with statistical data. The calculators used in 
international practice are not suitable either for taking into account the specifics of Hungarian buildings. 
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Figure 4: Typology of the Home Energy Check Tool  
 

Standardized expert software 
In Hungary the methodology of energy certifications and the control of requirements regarding the 
energy performance of buildings are governed by legislation, mainly Ministry without Portfolio Decree 
No. 7/2006. (V.24.).   The calculations are performed by qualified experts with software programmed 
according to the law. The domestic market is dominated by Winwatt with a share of 75%, followed by 
Auricon with a share of 13% and 10 other software with shares between 1 and 5% (such as Energopt, 
Inner Yard or E-Arch-En). Also, Excel-based calculators are used for internal or temporary purposes as 
well (such as KESZ). 
 
The calculator developed in the course of the project will be based on the domestic regulation, with 
the appropriate simplifications and interfaces. 
 
Recently, the EU has developed the EPB standard system, which consists of nearly 50 standards and 
contains much more detailed calculations than those used in Hungary. The use of the EPB standard 
system and the related software applications are expected to gain ground in the coming years. However, 
further development is needed. Due to their complex nature, it is unlikely that they will be adopted in 
Hungary any soon. 
 

 
Simulation software 
 
Dynamic simulation softwares are the best choice for precise calculations. Such softwares are Trnsys, 
Energy Plus or several interfaces of the latter, such as Design Builder. Simulation software are costly, 
require significant professional knowledge and their greatest disadvantage is that they require a 
particularly meticulous collection of data. It is not advisable to build the calculator to be developed in the 
context of the project on a simulation software. 
 

 
Recommended software operation scheme 
 
The recommended calculation scheme is presented in Figure 4. The difficult part is that energetics 
calculations must be done by experts, and the users cannot interpret the results. Therefore, the input 
and output data must be simplified to a level that can be interpreted by the user. Certain calculators, 
used in earlier models, offer greatly simplified calculations adapted to this requirement. However, this 
may lead to a large margin of error. We recommend that the calculator be composed of three modules, 
with the middle module representing the level of expert calculations. Input data must be split into data 
that can be interpreted by the user and expert-level data. In part, expert-level data are taken from the 
typology database, which is the key to success and a new feature when compared to earlier calculators. 
On the other hand, the renovation options must be typified and narrowed down, otherwise the settings 
may become unrealistic or incorrect. Together, they provide the input data needed for the second 
module, where the expert calculation takes place. Since the results of expert calculations can only be 
partially interpreted by the user, the data must be simplified and presented in an interpretable way. This 
is what the third module is for. 
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Figure 5 
 

 

User input 
 
In the following, we are going to discuss the information entered by the user. Not only is it necessary to 
consider which input data the user is able to interpret, but also the amount of work it takes to define a 
certain piece of information. For example, the determination of cooling surfaces on the facade does not 
require special expertise. However, in the case of more complex designs, it may prove to be such a time-
consuming task that the user might be discouraged to use the calculator. Therefore, the calculator 
should require a reasonable amount of work from the part of the user. 
 

Basic information and classification into types 
 

Data that cannot be expected to be provided by the user are determined on the basis of statistical data 
of typified buildings. For this, however, the user must provide the data required for classification. These 
are as follows: 

 
Table 8 

Type of building Construction 
period 

Construction method Number of 
apartments 

Detached house before 1944 Traditional (e.g. brick) <= 3 

Other provisions 
residential 
building 

 
1945-1959 

Adobe, with or without groundwork 
known 

 
4 < and < 10 

 1960-1979 Adobe without groundwork >= 10 

 1980-1989 Flat  

 1990-2005 Other industrialized  
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The indication of net heated surface area values is also required. 
 
A fundamental issue is whether the calculation should apply to the entire building or only to a single 
apartment. The first option is simpler because the typological data apply to the entire building. Also, 
most measures, such as thermal insulation or the replacement of central engineering structures are only 
possible for the entire building, based on the joint decision of the residential community. 
 
The advantage of the second option is that consulting with the neighbours is not necessary. However, 
the range of renovation options is much narrower. The calculation can be executed only if the surface 
data of cooling structures is provided, broken down as follows: 
 

- the location of the apartment in the building: vertical (e.g. lower level, general level, upper level) 
and horizontal (in the corner or general location); 

- total surface of external walls; 
- total surface of upper floor; 
- total surface of roofing; 
- total surface of external doors and windows (possibly by orientation). 

 
 

Opaque delimiting structures 
 
Users cannot be expected to provide information about the sequence of structural layers, construction 
materials or thermal properties. This must be entered on the basis of the typology. However, the effect 
of the Posterior insulation of structures is significant. This can be managed only by requesting data about 
the thickness of the insulation, or subsequently insulated buildings must be excluded, which is a 
significantly easier solution. 
 
Providing the thickness of new insulation is mandatory for planning modernization works. The thermal 
properties of the thermal insulation layer will be entered at the most common value on the market. 
 
Another important issue, and a complex problem for the calculator, is the handling of attics. According 
to the typology, unheated attics are the most prevalent for almost all building types. However, rooftops 
are integrated in many cases, which significantly influences the results. The basement is a similar issue. 
If we want to handle these, the type number will significantly increase and programming will be much 
more complex. However, from a practical perspective, we consider that the management of these 
options is important. 
 

 
Doors and windows 

Here, the following options are available for the user: 
 

- Single-glazed 
- Traditional double-glazed window (before 1990) 
- Traditional double-glazed window, sealed (before 1990) 
- Double-glazed window, filled with noble gas (before 2018) 
- Double-glazed window, filled with noble gas (after 2018) 
- Triple-glazed window, filled with noble gas. 

 
The type of the frame (metal, wood or plastic) will not be considered. The program will set this 
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parameter according to the most likely option. After renovation, allowing the possibility of entering the 
thermal transmittance value (usually indicated by the manufacturer) should be considered. 
 

 

The indication of net heated surface area values is also required. 
 
A fundamental issue is whether the calculation should apply to the entire building or only to a single 
apartment. The first option is simpler because the typological data apply to the entire building. Also, 
most measures, such as thermal insulation or the replacement of central engineering structures are only 
possible for the entire building, based on the joint decision of the residential community. 
 
The advantage of the second option is that consulting with the neighbours is not necessary. However, 
the range of renovation options is much narrower. The calculation can be executed only if the surface 
data of cooling structures is provided, broken down as follows: 
 

- the location of the apartment in the building: vertical (e.g. lower level, general level, upper level) 
and horizontal (in the corner or general location); 

- total surface of external walls; 
- total surface of upper floor; 
- total surface of roofing; 
- total surface of external doors and windows (possibly by orientation). 

 
 

Opaque delimiting structures 
 
Users cannot be expected to provide information about the sequence of structural layers, construction 
materials or thermal properties. This must be entered on the basis of the typology. However, the effect 
of the Posterior insulation of structures is significant. This can be managed only by requesting data about 
the thickness of the insulation, or subsequently insulated buildings must be excluded, which is a 
significantly easier solution. 
 
Providing the thickness of new insulation is mandatory for planning modernization works. The thermal 
properties of the thermal insulation layer will be entered at the most common value on the market. 
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Also, requesting information about the sealing of old windows (the existence or lack of sealing tape) 
may prove useful, since this was often subsequently added to old doors or windows. Currently, the Excel 
does not have such an option. 
 
Factoring in the orientation of doors and windows is difficult. We recommend that this issue should be 
ignored because it would make the calculation very complex, while not guaranteeing better accuracy in 
lack of a sun exposure test, which could only be done by an expert. 
 
The separate handling of entrance doors is unnecessary due to their relatively small surface area and the 
fact that their thermal properties are very much similar to those of the windows. 
 

 
Building engineering 

 

As regards building engineering systems, the user can choose between the most frequently used 
solutions, presented mostly on the basis of information from the heat generator and the heat emitter, 
simplified to a level that the user can understand. At the heating system: 
 

- Old gas convector 
- New gas convector 
- Stove 
- Traditional boiler, individual, radiator heating 
- Traditional boiler, individual, underfloor heating 
- Traditional boiler, central, radiator heating 
- Traditional boiler, central, underfloor heating 
- Condensing boiler, individual, radiator heating 
- Condensing boiler, individual, underfloor heating 
- Condensing boiler, central, radiator heating 
- Condensing boiler, central, underfloor heating 
- Electric heating 
- Heat pump air/air 
- Heat pump air/water, radiator heating 
- Heat pump air/water, underfloor heating 
- Heat pump ground/water, radiator heating 
- Heat pump ground/water, underfloor heating 
- Co-combustion boiler, old 
- Pellet boiler 
- Wood gasification boiler 
- District heating, old system 
- District heating, renovated.  

 
For hot water supply: 
 

- Traditional boiler, individual, instantaneous  
- Traditional boiler, individual, with storage 
- Traditional boiler, central 
- Condensing boiler, individual, instantaneous 
- Condensing boiler, individual, with storage 
- Condensing boiler, central 
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- Electric boiler 
- Gas boiler 
- Heat pump air/water 
- Heat pump ground/water 
- Old multi-fuel boiler, heating cylinder 
- Old multi-fuel boiler, heating cylinder, with solar collector system 
- Wood gasification or pellet boiler 
- Wood gasification or pellet boiler with solar collector system 
- District heating. 

 
An explanation or photo illustration is recommended for some of the options. 
 
In terms of HVAC systems, only heat recovery-based home ventilation systems are considered, while the 
effect of individual time relay air extractors is neglected. 
 
Since the calculation of cooling is very complex and can lead to highly misleading conclusions for those 
without expert knowledge, we do not recommend incorporating it into the calculator. Calculating the 
consumption of lighting and household appliances is not recommended either, due to the strong 
correlation with consumer habits. However, if needed, simple estimates can be provided. 
 

 
Database of typified data 
 
The database of typified data was created by narrowing down the database created in the context of the 
NÉER2 project described in Chapter 2. The only thing users have to do is provide the data required for 
the classification. Once this is done, the data not requested from the user (such as the thermal 
transmittance value of the external wall) is defined by entering the statistically average value that 
characterizes the type of building. It is worth considering whether users should be allowed to overwrite 
the data. However, this would make the programming significantly more difficult.
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Figure 6: NÉER2 building typology, detached houses 
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Figure 7: NÉER2 building typology, apartment houses 

 

 
The database of typified data is included in the "Building data" (Épületadatok) page of the 
RenoHUb_tipologia_adatok.xlsx file. If additional aspects arise during program development, additional 
data can be added. The Annex contains an example for the total data content for one of the building types. 
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Consideration of building use 
 
The energy consumption of buildings is highly dependent on consumer habits. This is well illustrated in the 
following figure, which summarizes the results of measurements performed in 10 identical buildings. 
 

 

Figure 8 

Source: FSEC: E. Mills, L. Rainer, N. Bourassa, G. Homan, Accuracy of the Home Energy Saver Energy 

Calculation Methodology, Proc. 2012 ACEEE Summer Study Energy Effic. Build. (2012). 

 

 
Below, we provide examples for how consumer behaviour may affect energy consumption: 
 

− Not properly programmed thermostats or controllers (heating, cooling, hot water, mechanical 
ventilation etc.) 

− Not properly set building services equipment in the case when consumer-side settings are possible 
(such as the temperature of boiler water) 

− Demands that are different from the average or standard use (such as higher demand for hot 
water or higher room temperature) 

− Equipment running outside operating hours (such as office machines left on at night) 

− Operation of equipment outside the operating time in low power mode (LOPOMO), when it would 
be possible to switch off completely  

− Lighting left on, faucet left on or dripping, window left open in conditioned space 

− Improper use of air conditioning (e.g. with open windows or incorrect temperature/fan speed 
combination)  

− Unused (empty) apartment 

− Heating turned off in an apartment where all the adjacent spaces are heated. 
 
This means that the measured consumption can be highly misleading, and caution must be exercised when 
used for the energy evaluation of a building or an apartment. Therefore, calculation methods based on the 
physical properties of the building are used in energy certification procedures, and measurements are used 
only if certain conditions are met. 
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Usually, savings of about 10-30% can be achieved by improving consumer behaviour. However, in certain 
cases the expected consumption is widely different than the actual consumption. It may be several times 
higher, or the other way around, as low as zero when a building is not in use. By simply analysing the 
consumption data, the extent of deviation from the expected value cannot be estimated. This is possible 
only by considering the calculations made for the physical model of the building. 
 
There are two possibilities for taking consumer behaviour into consideration in the calculator. The first 
solution, which is the one we recommend, is the approach based on statistically average values. The 
second solution is to ask the consumers about their habits. However, this is problematic since, on the one 
hand, data subjects may often be unreliable and, on the other hand, it requires much more complex 
calculations than the first solution, and the involvement of experts. Also, this option makes it impossible to 
compare the results of two buildings. 
 
The first option is handled by the expert module. 
 
The second option requires (at least) the collection of the following data: 
 

− the number of residents (if possible, with the indication of their age); 

− water usage patterns and, possibly, bill figures; 

− smoking habits; 

− ventilation habits; 

− typical length of stay at home; 

− household appliances, type of lighting, energy efficiency category. 
Regardless of the decision, it is worth considering to integrate an advisory module into the calculator that 
would "teach" the users how to correctly use the building. 
 

 
Renovation packages recommended for the calculator 
 
During the design of the calculator, the fact that the end user will not have the necessary professional 
knowledge to interpret the technical content of the modernizations will pose significant difficulty. For 
example, he or she may be able to understand the thickness of the thermal insulation, but not the idea of 
thermal conductivity. Building engineering is even more complex. Understanding how to correctly combine 
any given heat generator, such as a heat pump, with a heat emitter, such as underfloor heating, or a 
control method requires expert knowledge and therefore users cannot be expected to do this on their 
own. Limiting the setting options to input data that are easy to interpret is one of the solutions (such as 
setting the thickness of thermal insulation, as shown in the following table). Any further data should be 
entered by recording the most characteristic parameters in the background (such as the thermal 
conductivity factor of the most commonly used insulation material). 
 

Table 9 
 

Structural renovation of 
buildings 

 Extra thick thermal insulation  

External wall  cm 

Flat roof  cm 

Fitted attic  cm 



Page 37 of 41 
Version 2.0, 14/09/2020 

RenoHUb project (845652) 
D2.3. Benchmark handbook 

 

                             
 

Wall between 
heated and 
unheated spaces 

  

cm 

Attic floor  cm 

Basement floor  cm 
 
For building engineering services, we recommend the use of combined packages with preset values and 
settings for the heat generator as well as for the type of distribution, control and heat emitter used, 
according to the tables contained in the "Heating system packages", "DHW system packages" and "HVAC 
system" pages of the enclosed RenoHUb_tipologia_adatok.xlsx (see also the "User input" chapter). This 
also implies that the calculator will only handle the more likely solution combinations. 
 
In the case of doors and windows and solar collectors, see the table below for the required data. The two 
most commonly used types of solar collector are the covered selective flat panel and the evacuated tube 
solar collector. It is essential that the orientation of solar collectors and solar cells as well as the integrated 
performance of solar cells are indicated. The latter may be completed with the indication of a value 
recommended for detached houses; however, the user is free to opt for systems that are widely different 
in size). 
 

 
Table 10 

 

Solar energy recovery systems 

Type of solar collector   

Gross panel surface 
 

m2 

Solar cell system   

Performance of built-in solar cell  kWp 

Orientation of roof surface   

Inclination of roof plane   
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Information shown to the user as results 
 
The following table summarizes the mandatory indicators. The data must be defined separately for each 
renovation option and it is recommended to indicate the value of savings in percentage compared to the 
baseline. 
 

 
Table 11 

 

Results 
 kWh/(m2year) kWh/year/residential 

unit 

Natural gas consumption   

Electricity consumption   

Biomass consumption   

Primary energy demand   

 
kg/(m2year) kg/residential unit 

CO2 emission   

 
For information purposes, energy flows, losses and gains may also be represented in the form of 
diagrams, broken down as follows: 
 

− losses per structure (walls, attic floor, roof, basement floor, ground, doors and windows) 

− gain from sunlight 

− internal heat gain 

− ventilation losses. 
 
An economic assessment related to modernizations could also be considered. However, this is only 
recommended if 
 

− the energy cost database is updated every year 

− the investment cost database is regularly revised (every 2 or 3 years). 
 
Even if the conditions are met, the level of uncertainty and risk still remains high. When consumers 
compare the result of calculations with their energy bills, they may easily see that there is a significant 
discrepancy. In such cases, it is difficult to determine whether this is due to estimation uncertainty or a 
specific consumer behaviour. 
 
A better alternative is to evaluate the investments on a scale (of five, for example) based on the following 
two criteria: 
 

− cost of investment (moderate… high) 

− expected savings (moderate… high). 
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5. Additional considerations 

 
We have seen that there are several alternatives for the development of the calculator at several points. 
These have been highlighted in the appropriate places (in bold). 
 
Next, it is essential to choose a direction for the development of the calculator. The easiest way is to 
develop an Excel calculator by converting an existing Excel developed by experts. This is arguably the 
fastest and most cost-effective solution. The advantage of this solution is that anyone can use it and no 
installation is required. The disadvantages are that it is operated offline and the distribution cannot be 
restricted or tracked. Furthermore, the visual appearance and the user experience are limited in MS Excel. 
 
As an alternative, a software or online solution may be developed that is powered by the Excel calculator. 
This is perhaps the most feasible solution, considering the deadline and the budget of the project. 
 
A third option is a completely new software that incorporates the coding of the entire expert calculation. 
However, we consider that this option is not feasible in these circumstances. 
 
Before deciding on any of the options, program developers may be consulted. 
 
In our view, making the calculator attractive by using ergonomic design considerations is an important 
aspect. 
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ANNEX A: Example data sheet for standardized buildings 

1 - Detached house or terraced house (1-3 apartments) – adobe, without groundwork 
 

 detached 
house small apt. 

house 

large apt. 
house 

smaller larger adobe 1 adobe 2 trad. panel other ind. 

before 1944 3  
 

1 

 
 

2 

13 17   

1945-1959 4  
14 

 
18 

  
19 1960-1979 5 6 20 

1980-1989 7 8 21 

1990-2005 9 10 15 22   

after 2006  11 12 16 23   

 

 

General and geometric data average spread modus unit 

Year of construction 1937 27 1950  

Number of floors 1 0 1  

Number of heated floors 1 0 1  

Number of apartments 1 0 1  

Number of residents (estimate) 2 1 2  

Volume ratio of spaces with other functions 2 12 0 % 

Covered area 101,4 35,5 100,0 m2 

Floor area (with unheated areas) 101,7 39,7 100,0 m2 

Total heated floor area (with common 
areas) 

69,9 26,1 114,0 m2 

Total heated inhabited fl. area (without 
common areas) 

69,9 26,1 114,0 m2 

Overall building dimensions – direction A 13,7 3,3 13,0 m 

Overall building dimensions – direction B 7,3 1,7 6,0 m 

Characteristic orientation Free standing  

Horizontal segmentation Rectangular  

Vertical segmentation Rectangular + unheated attic  

A (surface delimiting heated building 
volume) 

237,2 79,2 N/A  

V (heated building volume) 178,9 73,1 N/A  

A/V (surface/volume ratio) 1,3 0,2 1,4  

n (avg. air exchange in heating season) 0,7 0,2 0,5  

Number of evaluated buildings 83   
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ANNEX B: FULL STUDY IN HUNGARIAN 
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1. Célkitűzés 
Jelen tanulmány célja egy épületenergetikai kalkulátor kifejlesztésének megalapozása. A kalkulátór 

lakossági felhasználásra készül, célja a lakóépületek energetikai korszerűsítését megalapozó előzetes 

döntéshozás segítése. A kalkulátor segítségével a lakó megbecsülheti az épület energiafelhasználását, 

valamint választhat felújítási megoldások közül és megbecsülheti az elérhető energiamegtakarítást. A 

cél, hogy szakértői tudás nélkül tudja a felhasználó a kalkulátort használni, ennek megfelelően a 

kalkulátor nem lesz alkalmas pontos számításokra és váltja ki a szakértői munkát. 

A tanulmány ennek előkészítését szolgálja, a konkrét szoftver kidolgozás jelen fázisban nem cél. A 

konkrét célkitűzések a következők: 

- A hazai épülettipológia és felülvizsgálatának bemutatása, eredményei, korlátai, a felhasznált 
források ismertetése  (2. fejezet) 

- Korszerűsítési javaslatok, szempontok megfogalmazása (3. fejezet). 
- A kalkulátorral kapcsolatos további javaslatok megfogalmazása, különös tekintettel az alábbi 

elemekre (4. fejezet): 
o On-line energia-hatékonyságot modellező kalkulátorok áttekintése, 
o Az egyes épülettípusokat specifikusan meghatározó műszaki tartalmak megjelölése 

olyan módon, hogy mely adatok szolgálhatnak a kalkulátorban a felhasználó által 
megadott bemeneti adatként, 

o Javaslatok megfogalmazása azzal kapcsolatban, hogy az épülethasználat, és az erre 
vonatkozó, laikusok számára is értelmezhető kérdések hogyan jelenjenek meg a  
kalkulátorban, annak érdekében, hogy a valós helyzethez minél jobban közelítsen a 
kapott eredmény 

o A kalkulátorban megjelenő korszerűsítési opciók bemutatása, 
o A lehetséges kimenetekre, a felhasználó részére eredményként megjelenített 

információk bemutatása 
- Az épülettipológiát leíró előzetes adatbázis összeállítása, amely alapul szolgál a későbbi 

kalkulátor működéséhez (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. fejezet és külön 
RenoHUb_tipologia_adatok.xlsx excel munkalap adatbázis file) . 

 
 

2. A hazai épülettipológia és felülvizsgálatának bemutatása, 

eredményei, korlátai, a felhasznált források ismertetése  
 

A meglévő lakóépületállomány energetikai  felmérését és értékelését több program is megcélozta, 

melyek módszertanában megfigyelhető egyfajta időrendi fejlődés, egymásra épülés, az egyre bővebb 

adatgyűjtéseknek és módszertani fejlesztéseknek köszönhetően. Az első ilyen jellegű átfogó elemzés 

az Energiaklub által gondozott Neagajoule 2020 projekt volt, mely egy 2010-es felmérésen alapult. Ezt 

követte a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia felmérése, valamint a nemzetközi TABULA-EPISCOPE 

projekt. A leginkább megalapozottabb felmérésnek a KEOP-7.9.0/12-2013-0019 projekt tekinthető, 

mely a NÉES és a TABULA-EPISCOPE projektekben alkalmazott módszerek és adatbázis 

továbbfejlesztése.  
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1. Táblázat: Hazai lakóépület állományhoz kapcsolódó fontosabb forrás dokumentumok 

Forrás Év 

Nemzeti Energiastratégia 2020 

KSH Mikrocenzus 2016 

KEOP-7.9.0/12-2013-00191 (NÉER2) 2015 

Nemzeti épületenergetika stratégia (NÉES) 2015 

Lakóépület Tipológia Magyarországon 
Episcope – Tabula 

2014 

NEéS háttértanulmány (Csoknyai Tamás) 2013 

KSH Népszámlálás 2011 

Negajoule 2011 

1Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági 

felújítását szolgáló 2014-2020. évi fejlesztési program és akcióterv kidolgozása és a lakossági épület 

energiahatékonysági potenciál felmérése 

 

Valamennyi említett projekt az épületállomány tipizálásán alapuló, ún. bottom-up modellt alkalmaz, 

ami a nemzetközi gyakorlatban általánosan elterjedt módszer. Ez azt jelenti, hogy az épületállományt 

karakterisztikus (elsősorban geometriai, technológiai) tulajdonságok alapján épületkataszterbe (más 

néven épülettipológiai mátrixba) sorolják és a kataszter egyes kategóriáira egy-egy épületmodellt 

hoznak létre mely az adott típus átlagos tulajdonságait testesíti meg. Ezt követően a modellépületek 

épületfizikai tulajdonságai és gépészeti rendszereinek figyelembe vételével egy energetikai 

modellszámítás készül, melynek eredményét később kivetíthetjük országos szintre statisztikai adatok 

figyelembe vételével. A bottom-up modell megbízhatósága függ a tipológiai mátrix szakszerű 

felállításától, mely egyrészt az épületállomány alapos felmérésén, másrészt megfelelő 

épületstatisztikai adatok meglétét és megfelelő figyelembe vételén múlik és meghatározása egy 

iterációs folyamat eredménye. Ebben különböznek az említett projektek.  

Egy másik lehetséges megközelítés a top-down módszer, mely az országos energiastatisztikából vezeti 

le az épületállomány energiafelhasználását. Mindkét módszernek vannak előnyei és hátrányai. A 

bottom-up módszerek előnye, hogy alkalmasak a korszerűsítési intézkedések hatásának 

modellezésére, ami a top-down módszerek esetén nem lehetséges, hiszen ott csak a fogyasztást 

tudjuk, de azt nem hogy milyen épületfizikai tulajdonságok, épületgépészeti rendszerek vannak 

mögötte. Hátrányuk viszont az, hogy a fogyasztói magatartást nem veszik figyelembe, általában 

szabványos feltételekkel számolnak. Másképpen fogalmazva azt feltételezik, hogy az épületek 

folyamatosan és teljes alapterületen használatban vannak (pl. ki vannak fűtve). Ezért a valós 

fogyasztáshoz képest gyakran eltérés mutatkozik. Megjegyezzük, hogy a top-down módszer sem 

megbízható ilyen szempontból, különösen ha az energiastatisztika nem megfelelő bontásban áll 

rendelkezésre (pl. nem mutatható ki belőle egyértelműen az épületszektoronkénti és felhasználási 
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célonkénti fogyasztás – tipikusan ilyen a főzés, fűtés, melegvíz felhasználás), illetve egyes 

energiahordozó felhasználás adatok megbízhatósága kérdéses (tipikusan ilyen a tűzifa felhasználás). 

A felsorolt projektek a bottom-up módszert alkalmazták folyamatosan továbbfejlesztve a lakóépület 

tipológiát és a mögöttes adatbázist. A Nemzeti Épületenergetika Stratégiában kidolgozott lakóépület 

tipológia 15 épülettípusból állt. Az itt alkalmazott módszer a valós példaépület módszer („real example 

building method”) volt, ami azt jelenti, hogy a tipológiai mátrix egyes kategóriáit egy-egy szakértők 

által tipikusnak ítélt valós példaépülettel modellezték.  

Ugyanezt a módszert alkalmazta a TABULA / EPISCOPE projekt, melyet az Intelligens Energia Európa 

Program (IEE) támogatott. Ebben a projektben 21 ország, köztük Magyarország is részt vett. A tipológia 

alapja egy közös, a TABULA projekt során kidolgozott módszertan volt. A projektet, melynek célja 

azonos számítási elven alapuló épülettipológia létrehozása volt a résztvevő tagállamok 

épületállományára, az Európai Unió számos országában ismerik és elfogadják. A mintaépületek 

kiválasztása itt is a valós példaépület módszer volt, a modellépületek majdnem azonosak voltak a NEéS 

épületeivel, a lényegi eltérés tehát az alkalmazott számítási modellben volt. 

 

A KEOP-7.9.0/12-2013-0019 (NÉER2) projekt felmérése 

A KEOP-7.9.0/12-2013-0019 projekt legfontosabb újítása az volt, hogy a valós példaépület módszer 

helyett az ún. statisztikailag átlagos épület módszer került bevezetésre összesen 2000 épület felmérése 

alapján, melyek kiválasztása statisztikailag reprezentatív módon történt. Emiatt az alkalmazott 

tipológia jóval megalapozottabban tükrözi az épületállomány tulajdonságait mint a két előzmény 

projekt, bár azt is meg kell jegyezni, hogy a végeredményekben nincs jelentős eltérés. Az alábbiakban 

ezért a KEOP-7.9.0/12-2013-0019 projektet (a továbbiakban KEOP projekt) mutatjuk be részletesen. 

A lakóépülettipológia elsősorban szakmai szempontok alapján lett felállítva figyelembe véve a 

rendelkezésre álló statisztikai adatok jellegét. A típusokat 4 fő kritérium alapján állították fel, melyek 

segítségével határozták meg a kategória határokat is:  

 építés éve 

 lakásszám  

 nettó fűtött szintterület (egyes családi házakon belül 80 m2 alatti és 80 m2 feletti kategória) 

 technológiai kategória (vályog / tégla / panel / egyéb iparosított). 

Az egyes típusokra modellt állítottak fel statisztikailag átlagos és feltételezett átlagos tulajdonságok 

alapján. A korábbi NEéS tipológia felállításának idején csak a nettó fűtött szintterületet lehetett 

statisztikai adatokkal alátámasztani, az összes többi épülettulajdonságot szakértői becslés alapján 

vették fel. A KEOP projektnek köszönhetően azonban lehetőség nyílt 2000 lakóépület felmérésére, s 

így részletes műszaki adatok álltak rendelkezésre nagy mintaszámmal épülettípusonként. Gyakorlatilag 

szinte valamennyi modellezési bemenő paraméter felmérési adatokkal alátámaszthatóvá vált. Az 

épületfelmérést úgy tervezték meg, hogy a típusonként kellő darabszámú épület kerüljön felmérésre. 

A felmérések tapasztalatai alapján indokolttá vált új típusok bevezetése, illetve egyes típushatárok 

módosítása. Ennek eredményeképpen a típusszám 15-ről (NEéS) 23-ra (KEOP) nőtt. 

A típusok felállításakor mérlegelték azokat a szempontokat, melyek az épületek energetikai állapota 

szempontjából mértékadók és a KSH adatbázisban (elsősorban a 2011-es népszámlálási adatbázisban) 

szerepeltek, ezek a következők: 



 
 

6 
 

 Épület mérete (lakások száma): ezen adat diszkrét lépcsőkben volt bekérve a népszámlálási 

kérdőívekben, ahol 1-3 lakásos, 4-9 lakásos és 10 lakás feletti kategóriák voltak. Ezekhez 

alkalmazkodni kellett. 

 Építési idő: Ez az adat évszám szerint be volt kérve, így a kategória határokat a jellemző 

technológiai korszakváltások alapján kerülhetett meghatározásra. 

 Építési technológia: a népszámlálás adatok között szerepelt a falazatokra jellemző főbb építési 

technológia, megkülönböztették a vályog, a falazott szerkezetű, a panel és az egyéb iparosított 

épületeket.  

 Az épület mérete (családi, illetve 2-3 lakásos házak esetén érdekes a mátrix szempontjából). A 

méret és ezzel összefüggésben a szintek száma ugyanis energetikai szempontból meghatározó, 

mert egy nagyobb épületnek törvényszerűen kisebb az egy köbméterre jutó lehűlő felülete, 

mint egy kisebbnek. Sajnos szintszám adat nincs a KSH népszámlálási adatbázisában, ezért 

közelítésképpen alapterület alapján kellett meghúzni a határt az egyszintes és a kétszintes 

kategória között. 

 Műemléki jelleg, építészetileg védendő vagy összetett homlokzat: Bár a stukkós, tagolt, 

építészeti szempontból védendő homlokzatú épületek nem feltétlenül térnek el markánsan 

hasonló építési idejű és geometriájú más épületektől, a szóba jöhető korszerűsítési 

intézkedések jellege és költsége markáns eltéréseket mutat. Érdemes ezért ezt a szempontot 

is figyelembe venni a típushatárok felállításakor. A háború előtti nagytársasházak, melyek főleg 

Budapest belvárosára jellemzőek ilyen kategóriát jelentenek.  

 Országos darabszám. Nem volt érdemes olyan típust létrehozni, mely ugyan energetikailag 

markáns sajátosságokat mutat, de ritkán fordul elő a hazai épületállományon belül. Ilyenek 

például a faépítésű lakóházak, melyek nagyon kis számban fordulnak elő Magyarországon 

állandó lakhelyként. Indokolt volt ugyanakkor családi házakon belül sok típust létrehozni, mert 

azok teszik ki a lakásállomány túlnyomó részét. 

Ezen megfontolások alapján az alábbi épületkataszter került felállításra, ami a modellezés alapját 

képezte. 

A felmért 2000 épület kiválasztása a következő szempontok szerint történt: 

 Homogenitás biztosítása, melynek az volt a lényege, hogy valamennyi – Magyarországon 

előforduló – lakóépület-típust elkülönítsünk és ezekből – a teljes lakóépület állományban 

megfelelő arányuk szerint – annyi épület kerüljön kiválasztásra, amely már értékelhető alapot 

teremt a számításokhoz. Ez lényegében a típusok szakszerű definiálását jelenti. Természetesen 

az összeírt épületek számánál figyelembe kellett venni a projektben előírt 2000-es felső határt.  

 A magyar lakóépület-állomány döntő részben, csaknem 96 százalékban 1-3 lakásos családi 

házakból áll, ha az épületek darabszámát nézzük. A lakóépület-arányos minta feleslegesen 

megnövelte volna a családi házakról készült adatfelvételeket, hiszen jóval kevesebb 

megfigyeléssel is biztosítható a reprezentáció: nincs annyi fajtája a családi házaknak sem 

falazat, sem építési év, sem állapot szerint, amely indokolttá tehetne a 2000 több mint 1900 

családi ház felmérését (az épületarányos minta ezt kívánta volna). Az arányos kiválasztáshoz a 

lakásszám alapú megközelítés a megbízhatóbb, amely jól kifejezi az épület méretét és 

igazságosabban differenciálta a felmérők munkáját is. 
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2. Táblázat: A KEOP-7.9.0/12-2013-0019 (és a NEéS) projekt keretében alkalmazott épületkataszter 

KEOP 

típus 

≈NEéS 

típus 

épülettípus építési idő falazat 

1. - családi vagy sorház (1-3 lakás)   vályog alapozással 

2. - családi vagy sorház (1-3 lakás)   vályog alapozás nélkül 

3. 1,2 családi vagy sorház (1-3 lakás) -1944 tégla, kő, kézi falazóelem 

4. 

3,4 

családi vagy sorház (1-3 lakás) 1945-1959 tégla, kő, kézi falazóelem 

5. családi vagy sorház (1-3 lakás) 1960-1979 tégla, kő, kézi falazóelem 

6. családi vagy sorház (1-3 lakás) 1960-1979 tégla, kő, kézi falazóelem 

7. 
5 

családi vagy sorház (1-3 lakás) 1980-1989 tégla, kő, kézi falazóelem 

8. családi vagy sorház (1-3 lakás) 1980-1989 tégla, kő, kézi falazóelem 

9. 
6 

családi vagy sorház (1-3 lakás) 1990-2005 tégla, kő, kézi falazóelem 

10. családi vagy sorház (1-3 lakás) 1990-2005 tégla, kő, kézi falazóelem 

11. 
7 

családi vagy sorház (1-3 lakás) 2006 után tégla, kő, kézi falazóelem 

12. családi vagy sorház (1-3 lakás) 2006 után tégla, kő, kézi falazóelem 

13. 

8 

társasház 4-9 lakással -1945 tégla, kő, kézi falazóelem 

14. társasház 4-9 lakással 1945-1989 tégla, kő, kézi falazóelem 

15. társasház 4-9 lakással 1990-2005 tégla, kő, kézi falazóelem 

16. 9 társasház 4-9 lakással 2006- tégla, kő, kézi falazóelem 

17. 10 társasház 10 vagy több lakással -1944 tégla, kő, kézi falazóelem 

18. 11 társasház 10 vagy több lakással 1945-1989 tégla, kő, kézi falazóelem 

19. 
12 

társasház 10 vagy több lakással   

közép-vagy nagyblokk, öntött 

beton 

20. 13 társasház 10 vagy több lakással -1979 panel 

21. 14 társasház 10 vagy több lakással 1980-1989 panel 

22. 11 társasház 10 vagy több lakással 1990-2005 tégla, kő, kézi falazóelem 

23. 15 társasház 10 vagy több lakással 2006 után tégla, kő, kézi falazóelem 

 

 A minta kialakításánál alapvető jelentőségű volt, hogy a minta nem csupán az épületek típusa 

alapján, hanem területi szempontból is reprezentatív legyen. Ezért a KSH-tól kért adatbázist 

valamennyi megyére és ezen belül település-típusra (Budapesten kerületenként, az egyes 

megyékben pedig: megyeszékhely – egyéb város – község bontásban) is megrendeltük. A 
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területi rétegezésénél figyelembe kellett venni, hogy bizonyos lakóépület-típusok csak 

bizonyos településtípusokon léteznek, illetve dominánsak. 

 További feltételként merült fel, hogy a mintának reprezentálnia kell az épületállományt a 

felújítottság szempontjából. Ennek jelentőségét nem szükséges külön magyarázni. Itt az volt a 

kérdés, hogy – valamilyen algoritmus segítségével– épülettípusonként előre meghatározzák-e 

a szükséges arányokat, vagy abból induljanak ki, hogy a 23 típus (a falazat és az építési év 

alapján) már elegendő reprezentativitást biztosít, és így a véletlenszerű felkeresések olyan 

arányban fogják hozni a felújított – nem felújított arányt, amilyen arányt az a teljes sokaságban 

képvisel. Az utóbbi megközelítés került alkalmazásra. 

Az alábbi táblázatban látható a megvalósult felmérési minta megyénkénti és régiónkénti összetétele 

összevetve a népszámlálás teljes körű adataival.  Látható, hogy a felmért mintaszámok a Népszámlálás 

szerinti lakásszámhoz igazodnak.   

 

Láttuk, hogy a felmérések kiértékelésének az volt az elsődleges célja, hogy a 23 épülettípusra 

meghatározzák az átlagos tulajdonságokat, melyek alapján egy-egy épületmodell hozható létre. A 

modellépületek számításához szükséges bemenő adatokat ezek az átlagértékek adták.  

A modellezésre azért volt szükség, hogy később felújítási változatokat lehessen vizsgálni, illetve hogy a 

felújításokban rejlő megtakarítási potenciált és költségvonzatokat meghatározhassák. Ezek ugyanis a 

felmérésből közvetlenül nem határozhatók meg. 

A típusonkénti modellépületekre vonatkozó energetikai számítások a 2015-ben hatályos 

energiatanúsítási szabályoknak megfelelően, a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint készültek el az 

EnergOpt szoftver segítségével. Ez azt is jelenti, hogy a számítások során statisztikailag átlagos 

fogyasztói magatartást feltételeztek. 

A számítás során a rendeletben foglalt számítási eredményeken kívül meghatározták a CO2 emissziót 

is, valamit becslést adtak energiahordozónkénti végső energiafelhasználásra. Ehhez azt a számítási 

módszert alkalmazták, amit több lakossági felújítási programban alkalmaztak korábban (pl. ZBR Panel 

I., ZBR Panel II., ZBR EH, ZBR MO - NES Éghajlat-politikai háttértanulmány a 2006 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories alapján). 

A 23 épületre összesen 244 számítási változat készült el (épületenként tízféle, illetve nagy 

társasházakra 12 féle felújítási változat). 
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3. Táblázat: A KEOP-7.9.0/12-2013-0019 projektben felmért épületek mintaszáma összevetve a 2011-

es Népszámálási adatokkal 

Megye 

Megvalósult Népszámlálás 

 Lakás Épület 

db % db % db % 

Budapest 417 20,6 903 567 20,7 190 072 7,0 

Baranya 79 3,9 165 492 3,8 98 281 3,6 

Bács-Kiskun 110 5,4 238 049 5,5 186 475 6,9 

Békés 77 3,8 166 064 3,8 132 942 4,9 

Borsod-Abaúj-Zemplén 110 5,4 282 759 6,5 193 530 7,2 

Csongrád 90 4,4 191 945 4,4 122 265 4,5 

Fejér 83 4,1 172 563 4,0 114 991 4,3 

Győr-Moson-Sopron 99 4,9 187 251 4,3 118 760 4,4 

Hajdú-Bihar 103 5,1 228 638 5,2 160 303 5,9 

Heves 90 4,4 134 544 3,1 102 360 3,8 

Komárom-Esztergom 58 2,9 126 064 2,9 74 967 2,8 

Nógrád 30 1,5 88 835 2,0 69 168 2,6 

Pest 210 10,3 466 536 10,7 380 661 14,1 

Somogy 50 2,5 140 305 3,2 107 604 4,0 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 101 5,0 217 526 5,0 179 493 6,6 

Jász-Nagykun-Szolnok 81 4,0 171 452 3,9 136 429 5,0 

Tolna 62 3,1 97 595 2,2 76 136 2,8 

Vas 53 2,6 109 553 2,5 73 708 2,7 

Veszprém 67 3,3 148 680 3,4 99 161 3,7 

Zala 59 2,9 126 336 2,9 84 877 3,1 

Összesen 2029 100,0 4 363 754 100,0 
2 

702 183 
100,0 
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Típusberuházások a KEOP-7.9.0/12-2013-0019 projektben 

A korábbiakban ismertetett KEOP projektben háromféle felújítási mélységű komplex felújítási 

változatot vizsgáltak. (Elemeztek továbbá részleges felújításokat is a 2015-ös elemi követelményszintek 

szerint, melyek ma már nem felelnek meg a követelményeknek, ezért ezeket nem ismertetjük.) Az 

alábbiakban ismertetjük a háromféle felújítási szintet. 

2015-ben érvényes követelményeknek megfelelő felújítás 
2015-ben a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet egy korábbi verziója volt hatályban már 2006 óta, és 2017 

végén helyezték hatályon kívül. Állami vagy uniós forrást igénybe vevő projekteknél már 2015. január 

óta hatályon kívül helyezték, ekkor a költségoptimum szerinti követelményeket kellett alkalmazni. A 

költségoptimum követelmények 2018-ban általánossá váltak, de 2019-től és 2021-től további 

szigorátásokat léptettek életbe új épületekre (felújításokra nem). 

A rendelet szerint lényeges (azaz komplex) felújítás esetén is az új építésű épületekre vonatkozó 

követelményeket kellett betartani. A követelmény háromszintű volt (ma is az). Az első szint a 

szerkezetek hőátbocsátási tényezőjét (U-értékét), a második szint az ún. fajlagos hőveszteségtényezőt, 

a harmadik szint pedig az épület összesített energetikai jellemzőjét (fajlagos összes primerenergia 

felhasználását) maximálta. Az első szint azonos számszerű követelményeket jelentett minden épületre 

(pl. külső falra Umax=0,45 W/m2K, tetőre Umax=0,25 W/m2K, padlásfödémre Umax=0,30 W/m2K, ld. 4. 

táblázat második oszlop). A második és a harmadik szintű követelmény számértéke változott a hűlő 

felület-fűtött térfogat függvényében, ezért ezt típusonként külön kellett meghatározni. Az 

alkalmazandó gépészetet a harmadik szintű követelmény kényszerítették ki.  

 

4. táblázat: A felújítási szinteknél az épületszerkezetek hőátbocsátási tényezőire (U-érték, W/m2K) 

alkalmazott követelmények 

Épületszerkezet 2015-ös 

gyakorlat 

(2006-2017) 

költségoptimum (2015-

2018 pályázatoknál, 

2018-2020 általánosan) 

költségoptimum + 

megújuló 

Külső fal 0.45 0.24 

Lapostető 0.25 0.17 

Padlásfödém 0.30 0.17 

Pincefödém 0.50 0.26 

Nyílászáró (fa- vagy PVC 

kerettel) 

1.60 1.15 

Nyílászáró (fémkerettel) 2.00 1.40 

Bejárati ajtó 3.00 1.45 
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A követelmény struktúra ma is majdnem ilyen, csak a számok szigorodtak. Mindebből következik, hogy 

a követelmények teljesítéséhez szükséges műszaki megoldások épülettípusonként eltérnek egymástól, 

hiszen az eredeti szerkezetek és gépészet is eltért, valamint a követelmény számértéke is eltérő.  

A modellek felépítésekor arra törekedtek, hogy a szerkezeti minimumkövetelmények éppen 

teljesüljenek, a gépészetnél pedig az általunk leginkább költséghatékonynak ítélt megoldásokat 

választották, mellyel a harmadik szintű követelmény már betartható. Bizonyos esetekben nem volt 

szükség a gépészet korszerűsítésére, anélkül is teljesült a harmadik szintű követelmény. Máskor 

részleges intézkedések (pl. szabályozható fűtés kialakítása) bizonyult elegendőnek, de volt, ahol 

teljesen új gépészetet kellett kiépíteni. 

Megjegyezzük, hogy a lényeges felújítás követelményeinek betartását 2008-2010. óta a pályázatokban 

általában már előírták. 

 

Költségoptimum szintű felújítás 
A költségoptimum követelményszintet 2015. január óta állami vagy uniós forrást igénybe vevő 

beruházásoknál kötelező volt alkalmazni és 2018-tól általánosan életbe lépett. Bár új építések esetén 

2021-től felváltja majd a közel nulla követelmény, de felújításoknál vélhetően továbbra is a 

költségoptimum követelmények maradnak érvényben. 

A követelményrendszer itt is háromszintű. Az első szint a szerkezetek hőátbocsátási tényezőjét (U-

értékét), a második szint az ún. fajlagos hőveszteségtényezőt, a harmadik szint pedig az épület 

összesített energetikai jellemzőjét (fajlagos összes primerenergia felhasználását) maximálja. Az első 

szint azonos számszerű követelményeket jelent minden épületre (ld.4. táblázat). A második és a 

harmadik szintű követelmény számértéke változik a hűlő felület-fűtött térfogat függvényében, ezért 

ezt típusonként külön kellett meghatározni. Az alkalmazandó gépészetet a harmadik szintű 

követelmény kényszeríti ki. 

 

„Költségoptimum + megújuló” felújítási szint 
A projektben közel nulla energiafelhasználású épületnek tekintették az épületek energetikai 

jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti költségoptimalizált szinten megvalósult vagy 

annál energiahatékonyabb épületet, amelyben a primerenergiában kifejezett éves energiaigény 

legalább 25%-át olyan megújuló energiaforrásból biztosítják, amely az épületben keletkezik, az 

ingatlanról származik vagy a közelben előállított. 

Ezt a jogszabályi definíciót csak új épületekre kell majd alkalmazni 2021-től. Megvizsgálták azonban 

ennek alkalmazhatóságát felújításoknál, ezért vezették be egy harmadik komplex felújítási szintet, a 

„költségoptimum + megújuló” felújítási szintet.  

Ezen felújítási szintnél a költségoptimum követelményre kidolgozott változatot fejlesztették tovább. 

Az épületszerkezetek nem változtak, a gépészetet bivalens rendszereknél megtartották kiegészítve 

megújulós rendszerrel. Bizonyos esetekben célszerűnek tartották monovalens (csak egy hőtermelős) 

rendszerek alkalmazását, ekkor a költségoptimum szerinti gépészetet módosítani kellett. 

Ha a jogszabályi megfelelőség műszaki gazdaságossági nehézségeket jelentett, akkor nem törekedtek 

a 25%-os megújulós részarány elérésére tekintettel arra, hogy a közel nulla követelmény új épületekre 

vonatkozik, nem felújításokra. 
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Arra törekedtek, hogy minden épülettípus esetén csak egyetlen megújulós rendszert alkalmazzanak 

annak érdekében, hogy elkerüljék a két rendszerrel járó költségnövekedést. 

Az, hogy az egyes típusoknál milyen megújulós rendszert alkalmaztak a modellekben a következő 

megfontolások határozták meg: 

 Az 1-8. típusú családi házak esetén biomassza tüzelést alkalmaztak. Ez korszerű faelgázosító 

kazános rendszer kiépítését jelentette. Ezek az épülettípusok jellemzően vidéken, sokszor 

falvakban jellemzők, ahol a biomassza rendelkezésre áll, a tűzifa helyszínre szállítása és 

tárolása sem okoz általában nehézséget. Előnye, hogy monovalens, ami beruházási 

szempontból költséghatékony. Bár a biomassza 0,6-os primer energia tényezője miatt az 

elérhető megújulós részarány még monovalens rendszerben is csak 20-30%, de a CO2 

megtakarítás a nulla értékű emissziós tényező miatt ezeknél a típusoknál adódott a 

legalacsonyabbra. Megjegyezzük, hogy biomassza tüzelés esetén nyáron a HMV ellátás 

kényelmetlenségeket okoz. Erre megoldás lehet más megújulós rendszer alkalmazása a 

biomassza helyett, vagy a biomasszás rendszer mellett megtartható az eredeti melegvízellátó 

rendszer, amennyiben annak állapota megfelelő. Természetesen lehet más megújulós 

megoldásokat is alkalmazni ezeknél a típusoknál is (pl. napkollektor, napelem, hőszivattyú), és 

szólnak is mellettük érvek, de ezeket nem vizsgálták. 

 A 9-12. típusú családi házak esetén napelemes hasznosítást vettek figyelembe. Ezek viszonylag 

új épületek, ezért célszerű volt a meglévő hőtermelő rendszert megtartani, ezért a monovalens 

megoldást elvetették és a bivalens változatokat preferálták. A napenergia hasznosításon belül 

már akkor is több érv szólt a napelem, mint a napkollektor mellett. Ennek oka, hogy családi 

házak esetén jellemzően nagy hasznosítható tetőfelületek állnak rendelkezésre. A korlátozott 

igény oldal miatt azonban csak 2-4 db napkollektor telepítése gazdaságos, amellyel nem biztos, 

hogy elérhető 25%-os megújulós részarány. Napelemek esetén a napkollektorokhoz hasonló 

probléma nincsen, a darabszámnak csak az anyagi korlátok szabnak határt, hatásfok romlás 

nélkül. (Azóta a napelemek ára jelentősen csökkent és szinte teljesen kiszorították a 

napkollektorokat a piacról.) 

 Társasházak esetén elvetették a biomassza alkalmazását a gyakori szállítási, tárolási 

problémák, valamint környezetvédelmi szempontok miatt. 

 A különböző társasházaknál az adottságoknak megfelelőn napkollektort, illetve napelemet is 

figyelembe vettek. (Ez ma már nem lenne ésszerű megközelítés.) A 13-16 és a 22-es típusok 

esetén napkollektorok kerültek elhelyezésre, mivel ezen épületek esetén lakásonkénti HMV 

termelés a jellemző, így nincsen lehetőség napkollektorokkal egy központi rendszerre 

rádolgozni. A 20 és 21-es típusok esetén az épületek jellemzően távhőre vannak csatlakoztatva, 

így ezen épületek esetén is napelemek kerültek elhelyezésre, mivel napkollektorokkal 

jellemzően a nyári HMV hőigény csökkenthető, amely a távhőrendszerek üzemére nézve 

kedvezőtlen. A 17-19 és a 23-as típusú épületeknél napkollektorok kerültek elhelyezésre, 

amelyeket a központi rendszerre lehet kapcsolni. 

 Távhős épületek esetén a távhőellátás minden esetben megmaradt alaphőtermelési módnak. 

 Hőszivattyús rendszereket nem vizsgáltak a projektben, ami a projekt egyik hiányosságának 

tekinthető ma, bár akkor gazdaságossági és egyéb megfontolások miatt nem tűnt indokoltnak. 
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5. táblázat: Az egyes típusoknál alkalmazott megújulós rendszerek, illetve a számított megújuló 

részarányok 

  EP,koltsegopt EP,költsgéopt+megújuló Megújuló részarány 

Megújuló 

típusa 

1. típus 121.42 87.57 28% 

Biomassza 

2. típus 123.87 86.53 30% 

3. típus 116.03 90.45 22% 

4. típus 115.81 90.73 22% 

5. típus 119.04 93.03 22% 

6. típus 108.67 78.66 28% 

7. típus 110.28 86.79 21% 

8. típus 99.88 69.07 31% 

9. típus 114.88 85.99 25% 

Napelem 

10. típus 94.52 68.74 27% 

11. típus 113.39 81.6 28% 

12. típus 100.49 73.52 27% 

13. típus 107.85 98.22 9% 

14. típus 90 71.31 21% 

15. típus 97.83 85.36 13% 

16. típus 88.65 81.64 8% 

17. típus 87.17 76.52 12% 

Napkollektor 18. típus 79.65 59.83 25% 

19. típus 74.57 55.92 25% 

20. típus 78.68 71.68 9% 

Napelem 21. típus 88.38 77.26 13% 

22. típus 81.75 73.03 11% 

23. típus 88.93 77.81 13% Napkollektor 
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Fajlagos energia értékek és ezek értékelése 

A fejezetben a KEOP-7.9.0/12-2013-0019 projekt eredményeit foglaljuk össze. 

 

Típusépületek indikátorai (eredeti állapot, 2015) 
Az ismertetett KEOP projekt mintegy 2000 épület felméréséből származó legfontosabb számított 

mutatókat a 6. táblázat tartalmazza. Az EP az összesített energetikai jellemző, azaz a fajlagos összes 

primerenergiafelhasználást (világítás és háztartási gépek fogyasztása nélkül), a q az épületburok 

hőszigetelését jellemző ún. fajlagos hővesztség tényező, a qF a fűtés nettó hőenergia igénye, az EF a 

fűtési rendszer fajlagos primerenergiafelhasználása, az EHMV pedig a használati melegvízellátás 

fajlagos primerenergiafelhasználása. A vetítési alap a hasznos fűtött alapterület. 

 

6. táblázat: A legfontosabb energetikai mutatók épülettípusonként  

 

  

EP CO2 kibocsátás q qF EF EHMV

[kWh/m
2
év] [kg/m

2
év] [W/m

3
K] [kWh/m

2
év] [kWh/m

2
év] [kWh/m

2
év]

1. típus 452.66 72.77 1.54 290.58 391.26 65.33

2. típus 443.99 110.44 1.41 283.51 381.14 68.34

3. típus 412.33 64.92 1.29 270.48 348.28 66.32

4. típus 398.36 64.81 1.22 249.46 334.50 66.82

5. típus 423.62 97.57 1.29 265.52 357.69 65.24

6. típus 339.15 58.11 0.97 193.18 270.17 68.12

7. típus 348.98 54.29 1.04 206.85 280.67 68.02

8. típus 255.05 44.03 0.71 140.34 191.71 62.62

9. típus 245.06 44.97 0.69 140.55 188.47 56.00

10. típus 185.33 36.62 0.48 95.17 132.48 52.24

11. típus 164.01 28.06 0.45 88.60 114.24 51.20

12. típus 153.68 27.38 0.42 86.32 104.47 45.54

13. típus 327.62 60.11 0.77 205.66 271.67 55.47

14. típus 271.58 48.66 0.79 163.91 214.50 55.63

15. típus 181.68 36.55 0.50 102.77 128.01 43.78

16. típus 112.70 22.54 0.24 55.01 70.12 39.28

17. típus 258.64 52.74 0.49 148.62 202.77 55.29

18. típus 226.63 47.72 0.60 132.18 179.20 48.57

19. típus 216.85 45.79 0.56 124.93 166.09 48.25

20. típus 174.66 40.60 0.46 103.90 125.63 45.16

21. típus 168.63 38.95 0.44 99.44 120.53 44.92

22. típus 126.35 26.40 0.28 64.35 83.03 44.08

23. típus 110.87 21.90 0.24 55.02 68.98 39.27
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A legfontosabb, primer energia felhasználásra vonatkozó következtetések az alábbiak: 

 A családi házak (1-12. típusok) fajlagos fűtési primerenergia felhasználása magasabb, mint a 

kistársasházaké (13-16. típusok), melyek hatékonyságban elmaradnak a nagytársasházak 

mögött (17-23. típusok). Ennek oka, hogy a kis épületek kisebb térfogatuk miatt fajlagosan 

nagyobb hűlő felülettel rendelkeznek, mint a nagyobb épületek. 

 Az újabb épületek fűtési energiafelhasználása kisebb, mint a régebbieké, egyrészt az egyre 

szigorodó hőtechnikai előírások miatt, másrészt mert az újabb épületekre korszerűbb 

épületgépészeti rendszerek jellemzők.  

 Egyes időszakokban családi házakon belül külön kategóriába soroltuk a kisebb alapterületű 

épületeket (5., 7., 9., 11.), mint a nagyobbakat (6., 8., 10., 12.). Ezeknél rendre igazolódott, 

hogy a kisebb alapterületűek fogyasztása magasabb. 

A szén-dioxid emissziót illetően kicsit árnyaltabb a kép. Egyes családi háztípusoknál jelentős a fatüzelés 

aránya, ami az eredményeket lefelé tolja, ugyanakkor a villamos áram alapú melegvíz termelés felfelé. 

Ezek aránya típusonként erősen változó. Így a fent ismertetett trendek kissé eltérőek.  

Meghatározásra kerültek a hőtermelési célú fajlagos energiahordozó felhasználások is a felmérések 

alapján, az eredményeket a 7. táblázat és az 1. ábra mutatja. Ezeket az értékeket a felmérést végző 

szakértők közvetlenül nem határozták meg, hanem becslési eredményekről van szó. A kimutatás során 

csak az elsődleges energiahordozókat vették figyelembe, mert a másodlagos energia hordozók 

használata nem volt jellemző. Ez kismértékű torzítást okoz. 

Az egyes energiahordozó felhasználások összege nem azonos az összesített energetikai jellemzővel, 

hiszen ezek végső energiában vannak kifejezve, nem primer energiában.  

A táblázatból nagyon jól megfigyelhető, hogy mely típusoknál jelentős a biomassza (fatüzelés) aránya. 

Ezek elsősorban az 1990 előtt épült családi házak, azon belül is minél régebbi a típus annál magasabb 

a fatüzelési hányad. Ez természetesen rossz hatásfokú kályhákat, cserépkályhákat, kandallókat jelent. 

A fatüzelés még a régebbi kistársasházaknál is számottevő, viszont a nagy társasházaknál egyáltalán 

nem. 

A távfűtés a panelépületeknél általános, de számottevő még az egyéb iparosított épületeknél, valamint 

az 1945-89 között épült hagyományos nagytársasházaknál is. 

Az elektromos hányad lényegében villanybojlerrel történő melegvíztermelést takar. Értéke számottevő 

ott, ahol magas a biomassza aránya, hiszen itt a nyári szezon miatt ez a legkézenfekvőbb megoldás, de 

a régebbi kis- és nagy társasházak esetén is számottevő. A kimutatás csak hőtermelési célú villamos 

energiafelhasználásra vonatkozik. 
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7. táblázat: Fajlagos energiahordozó felhasználások épülettípusonként (2000 épület felmérési 

eredményeinek átlaga alapján) 

 

Egáz Ebio Etávhő Eelektromos Eegyéb

[kWh/m
2
év] [kWh/m

2
év] [kWh/m

2
év] [kWh/m

2
év] [kWh/m

2
év]

1. típus 214.70 237.40 0.00 21.60 22.21

2. típus 284.80 127.26 0.00 26.03 19.43

3. típus 259.00 122.88 0.00 24.73 9.23

4. típus 246.35 136.03 0.00 24.32 7.10

5. típus 282.58 128.77 0.00 23.15 16.16

6. típus 182.42 120.01 0.00 27.38 21.15

7. típus 211.89 133.06 0.00 24.19 8.13

8. típus 155.97 69.20 0.00 15.79 13.44

9. típus 190.83 40.62 0.00 7.14 2.84

10. típus 152.60 7.38 0.00 5.20 7.85

11. típus 113.61 26.79 0.00 8.94 1.11

12. típus 106.90 17.50 0.00 3.07 1.90

13. típus 252.55 42.89 0.00 15.29 0.00

14. típus 201.80 48.87 6.63 14.43 0.00

15. típus 153.58 0.00 0.00 3.61 0.98

16. típus 85.95 0.00 12.15 0.00 0.46

17. típus 211.36 0.00 11.57 14.31 0.00

18. típus 178.29 0.00 27.25 7.95 0.00

19. típus 135.12 3.63 53.07 4.36 0.00

20. típus 24.17 0.00 118.00 0.66 0.00

21. típus 30.95 0.00 109.15 0.51 0.00

22. típus 96.78 0.00 11.23 2.73 0.00

23. típus 92.43 0.00 8.14 0.00 1.47
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1. ábra: Fajlagos energiahordozó felhasználások épülettípusonként (2000 épület felmérési 

eredményeinek átlaga alapján) 

 

Komplex felújítások energetikai hatása épülettípusonként 

A korábban ismertetett háromféle mélységű felújítási szint hatását összegző diagramok segítségével 

mutatjuk be (2. ábra). Megállapítható, hogy a legnagyobb fajlagos energiamegtakarítási potenciál az 

1-7. típusú, 1990 előtt épült családi házak esetén áll fenn. Közepesnek mondható a megtakarítási 

potenciál a 13-14. típusú 1990 előtt épült kistársasházak esetén, valamint a 17-19. típusú 1990 előtti 

nem panelos nagytársasházak esetén. Mérsékelt a megtakarítási potenciál a 20-21. panelházaknál. 

Minimális a megtakarítási potenciál valamennyi 1990 után épült épületnél. 

A szén-dioxid megtakarítási potenciált illetően hasonló a kép (3. ábra), de kisebbek a különbségek az 

1990 előtt épült épületek között. Az 1-8. családi házak esetén a költségoptimum + megújuló szinttel 

elért megtakarítás, azért olyan kiugróan magas (közel 100%), mert a tűzifa esetén zérus CO2 

kibocsátással számoltak (ami vitatható). A napelemes változatok esetén viszonylag mérsékelt értékkel 

számolták a villamos energia emissziós faktorát, a gyakorlatban az alkalmazott érték 2-3 szorosa is 

előfordul. Ha úgy számoltak volna jóval magasabb, a diagram szerinti értékek akár kétszerese is kijött 

volna.  
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2. ábra 

 

3. ábra 

A költségoptimum + megújuló felújítási szint esetén érdemes foglalkozni a megújuló részarányokkal. 

Alapvetően törekedtek a 25%-os megújuló részarány elérésere vagy annak megközelítésére, de 

társasházak esetén, ahol leginkább csak a napenergia hasznosítás jöhet szóba helyben vagy közelben 
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Primerenergia megtakarítás a modellezett eredeti állapothoz 

viszonyítva

TNM Költségopt Költségopt+megúj.
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ehhez általában nem volt elegendő tetőfelület. Ilyenkor a használható tetőfelület teljes kihasználásánál 

megálltak, így adódtak a kijövő részarányok. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ismertetett számok teljes kifűtöttség feltételezésével 

érvényesek. A valóságban a megtakarítási potenciálok számottevően kisebbek, különösen a rossz 

állapotú családi háztípusok esetén, ahol a kifűtöttségi arány valószínűsíthetően alacsony. 
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3. A Korszerűsítési intézkedések áttekintése 
 

Az épületek energiahatékonyságát javító intézkedések skálája igen széles, általában velük együtt 

kezeljük a megújuló energiát hasznosító megoldásokat is. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül 

összegyűjtöttük az épületekben előforduló megoldásokat. Lakóépületek esetén az első három pontban 

felsoroltak, valamint a napelemek a leggyakoribbak: 

1. Épületburok hőszigetelése 

a. Homlokzati falak utólagos hőszigetelése 

b. Padlásfödém utólagos hőszigetelése  

c. Tetőszerkezet utólagos hőszigetelése  

d. Pincefödém utólagos hőszigetelése  

e. Fűtetlen terekkel határos falak utólagos hőszigetelése  

f. Árkád feletti födém utólagos hőszigetelése  

g. Nyílászárók cseréje  

h. Légtömörség növelése (pl. ablakok illesztése, tömítése)   

2. Fűtési rendszer 

a. Hőtermelő cseréje (kondenzációs kazán, hőszivattyú, biomassza kazán, egyedi fűtési 

megoldások) 

b. Csővezetékek hőszigetelése  

c. Szivattyú cseréje  

d. Hőleadók cseréje 

3. Használati melegvízellátó rendszer 

a. Hőtermelő cseréje (sokszor azonos a fűtési hőtermelővel) 

b. Napkollektoros rendszer telepítése  

c. Csővezetékek hőszigetelése  

d. Szivattyú cseréje  

4. Légtechnikai rendszer 

a. Hővisszanyerős szellőzés kiépítése  

b. Hőtermelő cseréje  

c. Légcsatornák hőszigetelése  

d. Ventilátor cseréje  

5. Hűtési rendszer korszerűsítése 

6. Beépített világítás  
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a. Világítótestek cseréje  

b. Világítás szabályozása  

7. Szabályozás és épületmenedzsment 

a. Mobil árnyékolók időjáráskövető automatikus szabályozása 

b. Központi időjárásfüggő fűtésszabályozás kiépítése 

c. Helyiségenkénti szabályozás termosztatikus szelepekkel 

d. Okos mérőrendszer telepítése  

e. Világítás szabályozása 

8. Egyéb 

a. Napelemek telepítése  

b. Passzív fűtési technológiák  

c. Passzív hűtési technológiák 

A korszerűsítések történhetnek mindenre kiterjedően komplex módon, vagy részlegesen lehetővé téve 

a több lépcsőben történő finanszírozást. Mindkettő mellett szólnak érvek és ellenérvek. 

 

Komplex és többlépcsős felújítások 

A komplex felújítások mellett számos állagvédelmi, energetikai és kivitelezési érv szól. Ezeket az 

alábbiakban ismertetjük.  

 

Állagvédelmi szempontok 
Amennyiben a korszerűsítési intézkedések spontán légcsere csökkenést eredményeznek (pld. 

homlokzati nyílászáró csere), úgy a belső térben a páratartalom mértéke megemelkedik. Ennek 

eredményeként, az épületenergetikailag rossz épületszerkezetek, alacsony hőmérsékletű belső 

felületein, penészképződés alakulhat ki. Ennek kiküszöbölésére több lehetőség van. Az egyik, ha a 

homlokzati nyílászáró cserével egy időben, a térelhatároló szerkezetek felületén páratechnikailag 

ellenőrzött utólagos hőszigetelés készül, így a szerkezetek belső felületének hőmérséklete 

megemelkedik, az állagromlás elkerülhető. A másik megoldás lehet a belső tér légcsere számának 

növelése hővisszanyerős szellőzéssel, mely megoldás energiahatékonysági szempontból is megfelelő. 

A fűtés mérhetőségének, szabályozhatóságának kialakítása arra ösztönzi a lakókat, hogy a fűtési 

költséget csökkentsék. Ezt úgy tudják elérni, hogy a belső hőmérsékletet minél alacsonyabb szinten 

tartják és mellőzik a szellőztetést. Ebben az esetben is, az épületenergetikailag rossz épületszerkezetek, 

alacsony hőmérsékletű belső felületein, penészképződés alakulhat ki. Ebben az esetben, úgy mint a 

homlokzati nyílászárók cseréje esetében is, a fűtéskorszerűsítéssel egy időben a térelhatároló 

szerkezetek felületén páratechnikailag ellenőrzött utólagos hőszigetelés készül, így a szerkezetek belső 

felületének hőmérséklete megemelkedik, az állagromlás elkerülhető. 
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Energetikai szempontok 
A komplex beruházások hatékonyabbak is, mint a részleges intézkedések, bár ez számítással nehezen 

igazolható, hiszen a különbség csak a fogyasztói magatartás figyelembe vételével igazolható. 

Szabványos fogyasztói magatartásra végzett számítások nem tükrözik a valós állapotot. A komplex 

beruházások látványosabbak is, ami demonstrációs szempontból sem elhanyagolható szempont. 

Amennyiben egy pályázat nem komplex felújítást támogat, hanem egyes intézkedéseket, érdemes 

ezeket úgy tervezni, hogy a később megvalósuló intézkedéseket műszakilag fogadni lehessen és minél 

kevesebb többlet kiadás váljon szükségessé. 

Egy-egy részintézkedés nem köröltekintő megvalósítása egy sor probléma kialakulásához vezet. 

Ilyen problémás eset lehet ha csak homlokzati nyílászáró csere történik és a fűtési rendszer helyi 

szabályozása nem történik meg. Ebben az esetben a hőleadók a régi (rossz nyílászáró) hőszükségletnek 

megfelelő arányban adják le hőjüket, felújítás után is. Mivel a nyílászáró csere hatás az egyes 

helyiségekre más és más (mások az felületek méretei, mások a lehűlő felületek arányai), az arányok 

eltolódnak és sok helyiségben túlfűtés alakul ki, aminek eredménye a túlzott ablaknyitás, az utca 

fűtéséhez vezet, vagyis a tervezett energiamegtakarítás nem realizálható. Megoldás a helyileg 

szabályozható fűtés kialakítása. 

Ugyanez a probléma fennáll hőszigetelések esetén is, pontosabban a jelenség általában fokozottabb. 

A hőszigetelés másképp hat egy általános elhelyezkedésű, egy sarokfekvésű, egy alsó, vagy egy felső 

szinti helyiség hőszükségletére. Ha nem valósul meg a hőszigetelést megelőzően, vagy azzal 

párhuzamosan a helyileg szabályozható fűtés kialakítása, akkor a tervezett energiamegtakarítás nem 

realizálható. 

Amennyiben csak teljes fűtéskorszerűsítés valósul meg, majd csak évekkel később kerül sor nyílászáró 

cserére és/vagy hőszigetelésre, akkor a korábban beépített hőtermelő és hőleadók túlméretezetté 

válhatnak. Ez akár bizonyos hőleadók cseréjét is indokolttá teheti, illetve nem optimális hatásfok 

kialakulásához vezethet.  

Alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerek kialakításakor (pl. kondenzációs kazán, de különösen a 

hőszivattyú esetén) nagyobb hőleadó felületek szükségesek. Azért, hogy ne túlzottan nagy hőleadó 

felületeket kelljen kialakítani az épület hőszükségletét csökkenteni szükséges, azaz a hőszigetelés, 

nyílászáró csere és egyéb hőigény csökkentő intézkedéseket előzetesen vagy párhuzamosan kell 

elvégezni. 

Amennyiben hővisszanyerős szellőzés kerül kiépítésre akkor a rendszer tényleges hatásfoka és az 

energiamegtakarítás mértéke erősen függ az épület légtömörségétől. Rossz légtömörség esetén 

ugyanis a levegőforgalom egy része nem a hővisszanyerőn keresztül történik, hanem a réseken át 

(nyílászárók rései, szerkezeti felületein folytonossági hiány). Az ilyen problémák elkerülésére javasolt 

a nyílászáró cserét és a hővisszanyerős szellőzést egy időben megvalósítani. 

Napterek (pl. loggiák beüvegezése) kialakítását javasolt összehangolni a térelhatároló szerkezetek 

hőszigetelési munkáival, mert a naptérbe eső külső felületek hőszigetelése sok esetben nem indokolt, 

ezáltal a hőszigetelés költsége csökken, illetve a naptér hatékonysága növekszik.  

A megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszerek beruházási költségszintje viszonylag magas. Ezért 

célszerű kisebb rendszerek megvalósítása, azzal, hogy az igény oldalt csökkentjük. Vagyis 

gazdaságossági szempontból és az erőforrásokkal való jobb gazdálkodás érdekében célszerű, ha az 

energiahatékonysági intézkedések megelőzik a megújuló energia hasznosítását célzó intézkedéseket. 
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Egyéb gazdaságossági, műszaki, biztonsági szempontok 
A komplex felújítás beruházási költsége összességében alacsonyabb, mint több lépcsőben elérni 

ugyanazt az energetikai szintet, hiszen számos költségelem csak egyszer, összevontan jelentkezik. 

Ugyanakkor a költség egyszerre jelentkezik, míg többlépcsős felújítás esetén időben elnyújtva. 

Kivitelezés szervezési szempontból észszerűbb a komplex felújítás, mint a többlépcsős. Ennek oka, 

hogy bizonyos intézkedések ismételt alkalmazása elkerülhető (pl. felvonulás, állványozás), így a költség 

szint is mérsékelhető. A szerkezeti kapcsolatok kialakítása is könnyebb, és szakszerűbb ha egy időben 

valósulnak meg. Az épülethasználóknak okozott kényelmetlenség összességében kisebb mértékű és az 

összesített kivitelezési költségek is alacsonyabbak. 

Az épületek légtömörségét javító intézkedések, mint azt az előbbiekben is említettük, a spontán 

légcsere csökkenéséhez vezetnek. Ez veszélyes akkor, ha a térben depressziós (elszívásos) szellőzés van 

beépítve, vagy kerül beépítésre egy későbbi intézkedés során. Ezért a helyiségekben elhelyezkedő nyílt 

égőjű és égésterű készülékek légellátása veszélybe kerülhet, ami akár szén-monoxid mérgezéshez is 

vezethet. Megoldás a nyílászáró csere, a szellőzés és a fűtés összehangolt kialakítása. 

 

„Renovation passport” 
Bár az érvek elsősorban a komplex felújítások mellett szólnak, annak nagy egyszeri költségigénye miatt 

komolyan számolni kell a többlépcsős felújításokkal. A nemzetközi gyakorlatban ennek szakszerű 

keretrendszerének biztosítására vezették be a „renovation passport” fogalmát, mely egyfajta 

többlépcsős felújítási javaslatcsomag, intézkedési stratégia, amit szakemberek állítanak ki egy 

energetikai audit (ritkábban energetikai tanúsítvány) részeként. A „renovation passport” figyelembe 

veszi az intézkedések optimális sorrendjét és épületenként egyedileg határozandó meg. 

Az eddigiek alapján könnyen belátható, hogy a felújítás időrendiségének megválasztása igen összetett 

kérdés. Állagvédelmi szempontból célszerű a hőszigeteléssel kezdeni, a nyílászárócserét és a 

fűtésszabályozást a végére hagyni. Energetikai szempontból a fűtésszabályozás korszerűsítése ajánlott 

minél előbb. Ugyanakkor a hőtermelő és hőleadók cseréje a felújítás utolsó lépéseként célszerű a 

lecsökkent hőigényekhez illesztve. A kettő ellentmondása miatt elképzelhető, hogy a szabályozást 

kétszer kell kialakítani. Kivitelezési szempontból ajánlott a hőszigetelést és a nyílászárócserét egyszerre 

megvalósítani, ha ez nem megy a nyílászáróval kezdeni. Ekkor viszont különösen fontos, hogy a 

nyílászáró cserét résszellőzők kiépítésével oldják meg. Ez azonban kidobott pénz, ha később 

hővisszanyerős szellőzés kerül kiépítésre. Továbbá nem csak az energetika számít, sokszor az 

energetikai felújítás szerkezeti, funkcionális, esztétikai átalakításokkal is társul. Ez csak néhány 

szempont a sok közül, ezért a szakértő bevonása ebben a kérdésben elkerülhetetlen, túlmutat az 

egyszerűsített energetikai kalkulátor lehetőségein. A szakértő a sorrendiséget az igények és a 

rendelkezésre álló keret pontos tisztázása után határozza meg a konkrét műszaki tartalom 

ismeretében.  
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4. Javaslatok a kalkulátor kialakítására 
A kalkulátor alapját a RenoHUb_tipologia_adatok.xlsx adatbázis képezi, a következőkben többször 

hivatkozunk rá. 

 

Energia-hatékonyságot modellező kalkulátorok áttekintése 

Döntéstámogató modellek 
Jelen projektben egy döntéstámogató kalkulátor kifejlesztése a cél. Ilyen kalkulátorok megtalálhatók a 

hazai piacon, sokszor ingyenes változatban. Ezek közül több régi, elavult, nincs összhangban a mai 

szabályozással, terminológiával, technikai megoldásokkal, sokszor nem is futnak a mai gépeken (ilyen 

pl. a 6B_Rehab). Vannak, melyek korlátozott funkciókkal bírnak, egyes gyártók fejlesztették ki a saját 

termékeikre (pl. Knauf hőszigetelés kalkulátor, Pannon Műhely fénycső megtérülés kalkulátor, 

http://hoszigetelesjoaron.hu/Energetikai-kalkulator), melyek komplex felújítások becslésére nem 

alkalmasak.  

Készültek excel alapú számítások is, pl. ilyen a következő pontban említett KESZ egyszerűsített 

változata, mely hasonló a jelen projektben tervezett megoldáshoz, csak elavult alapokon nyugszik. Ez 

szabványos módszeren alapszik, beépített szakértői feltételezésekkel, de nem tartalmaz statisztikai 

adatokat az épületek jellemzőiről. 

A nemzetközi gyakorlatban számos példa létezik, például a HEC Home Energy Check Tool, mely a görög 

hivatalos szakértői kalkulátorra épített lakossági interface. Ennek logikája hasonló a jelen projektben 

javasolt megoldáshoz, de a görög épületállomány sajátosságait veszi figyelembe és azt is meglehetősen 

leegyszerűsítve.  

Összességében Magyarországon jelenleg nem tudunk olyan alkalmazásról, mely figyelembe képes 

venni a meglévő épületállomány tulajdonságait, tipológiáját, helyettesítve statisztikai adatokkal a 

döntéshozó (lakó) által nem értelmezhető paramétereket. A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott 

kalkulátorok szintén nem alkalmasak a hazai épületek sajátosságait figyelembe venni. 

 

4. ábra: A Home Energy Check Tool tipológiája 

http://hoszigetelesjoaron.hu/Energetikai-kalkulator
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Szabvány szerinti szakértői szoftverek 
Magyarországon az épületenergetikai követelmények ellenőrzésének, valamint az energiatanúsítás 

módszertanát  jogszabályok (elsősorban a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet) szabályozzák. A számításokat 

jogosultsággal rendelkező szakértők végezhetik a jogszabály szerint programozott szoftverekkel. A 

hazai piacot a Winwatt uralja 75%-os részesedéssel, azt követi az Auricon 13%-os részesedéssel és 

további 10 szoftver 1-5% közötti részesedéssel (pl. Energopt, Belső Udvar, E-Arch-En). Léteznek excel 

alapú, belső vagy ideiglenes használatra készített kalkulátorok is (pl. KESZ).  

A hazai szabályozás célszerű megalapozója lehet a projektben fejlesztendő kalkulátornak, 

természetesen megfelelő egyszerűsítések és interfész alkalmazásával. 

A közelmúltban az EU kidolgoztatta az EPB szabványrendszert, ami közel 50 szabványból áll és a 

hazainál jóval részletesebb számításokat tartalmaz. Az EPB szabványrendszer és az azon alapuló 

szoftveres alkalmazások elterjedése a következő évekre prognosztizálható, de egyelőre még nem 

tekinthetők kiforrottnak. Hazai elterjedésük komplexitásuk miatt a közel jövőben nem valószínű. 

 

Szimulációs szoftverek 
A legpontosabb számításokra a dinamikus szimulációs szoftverek alkalmasak. Ilyen például a Trnsys, az 

Energy Plus, illetve utóbbinak számos interfésze, pl. a Design Builder. A szimulációs szoftverek 

költségesek, nagy szakértelmet igényelnek és legnagyobb korlátjuk, hogy nagyon részletes adatgyűjtés 

kell megelőzze alkalmazásukat. A projektben fejlesztendő kalkulátort nem célszerű szimulációs 

programra építeni. 

 

Javasolt szoftver működési séma 

A javasolt számítási sémát a 4. ábra mutatja. A nehézséget az okozza, hogy az energetikai számításokat 

szakértői szinten kell elvégezni, amit a felhasználó nem tud értelmezni. Ezért le kell egyszerűsíteni a 

bemeneti és kimeneti adatokat a felhasználható által értelmezhető szintre. Vannak kalkulátorok, 

melyek magát a számítást is nagymértékben leegyszerűsítik ehhez igazítva, a régebbi modellek így 

számoltak. Ez azonban túlságosan pontatlan eredményhez vezethet. A javasolt út az, hogy három 

modulból álljon a kalkulátor, melynek középső modulja jelenti a szakértői számítási szintet. A bemeneti 

adatokat ketté célszerű bontani: felhasználó által értelmezhető adatokra és szakértői szintű adatokra. 

A szakértői szintű adatokat részben a tipológiai adatbázisból biztosítja a rendszer, ez tehát a megoldás 

kulcsa és egyben az újdonság is korábbi kalkulátorokhoz képest. Másrészt a felújítási opciókat is 

tipizálni, szűkíteni kell, különben életszerűtlen, esetleg hibás beállítások születnének. Ezek együtt 

biztosítják a bemeneti adatokat a második modulhoz, ahol a szakértői számítás történik. A szakértői 

számítás eredményei csak részben értelmezhetők a felhasználó által, ezért azt is le kell egyszerűsíteni 

és értelmezhető módon tálalni, ezt szolgálja ki a 3. modul. 
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5. ábra 

 

Felhasználói bemenő adatok 

Az alábbiakban a felhasználó által bevitt adatokat tekintjük át. Nem csak azt kell mérlegelni, hogy mely 

input adatokat képes a felhasználó értelmezni, hanem azt is, hogy mennyi munkával jár egy adat 

meghatározása. Például a homlokzati hűlő felületek meghatározásához nem szükséges különleges 

szaktudás, de olyan időigényes feladat lehet egy bonyolultabb geometriájú családi ház esetén, hogy 

vélhetően sokaknak inkább elmegy a kedvük a feladattól és feladják. Törekedtünk tehát a felhasználói 

munkaigény ésszerű szinten tartására. 

Alapadatok, típusba sorolás 
A felhasználótól nem elvárható adatokat tipizált épületek statisztikai adatai alapján határozzuk meg. 

Ehhez viszont szükséges, hogy a felhasználó megadja a típusba soroláshoz szükséges adatokat. Ezek a 

következők: 

 

8. táblázat 

Épület típusa Építési 

időszak 

Építési mód Lakások 

száma 

Családi ház -1944 Hagyományos (pl. tégla) <= 3 

Egyéb 

lakóépület 1945-1959 

Vályog, alapozással, vagy nem 

ismert 4 < és < 10 

  1960-1979 Vályog, alapozás nélküli >= 10 

  1980-1989 Panel   

  1990-2005 Egyéb iparosított   

  2006 után     
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Alapadatként még bekérendő a nettó fűtött alapterület. 

Alapvető eldöntendő kérdés, hogy többlakásos épületek esetén a számítás egész épületre vagy 

egyetlen lakásra vonatkozzon. Az első változat egyszerűbb, mert a tipológiai adatok egész épületre 

vonatkoznak. Ezenkívül mellette szól, hogy a legtöbb intézkedést (pl. hőszigetelés, központi gépészet 

cseréje) csak az egész épületre egyszerre végezhető el a lakóközösség közös döntése alapján.  

 A második változat mellett szól, hogy nem kell a lakónak a szomszédokkal egyeztetni, viszont jóval 

szűkebb a felújítási lehetőségek köre. A számítás csak úgy képzelhető el, ha bekérjük a hűlő szerkezetek 

felületadatait legalább a következő bontásban: 

- a lakás pozíciója az épületben: függőleges (pl. alsó szint, általános szint, felső szint) és vízszintes 

(sarokfekvés,  általános fekvés),  

- lakáshatároló külső falak összfelülete, 

- lakáshatároló felső zárófödém összfelülete, 

- lakáshatároló tetőhéjalás összfelülete, 

- lakáshatároló külső nyílászárók felületei (esetleg tájolásonként). 

 

Opaque határoló szerkezetek 
Nem várható el a felhasználótól, hogy a szerkezetek rétegrendjét, szerkezeti anyagait, hőtechnikai 

tulajdonságait megadja. Ezért ezt a tipológia alapján kell felvenni. Ami problémát okoz, a már 

utólagosan hőszigetelt szerkezetek kérdése, a hőszigetelés hatása ugyanis jelentős. Ezt csak a 

felhasználótól bekérve a szigetelésvastagság megadásával lehet kezelni vagy ki kell zárni az utólagosan 

hőszigetelt épületeket a számítható épületek köréből (ez lényegesen egyszerűbb megoldás). 

A korszerűsítés tervezéséhez már egyértelműen bekérendő az új szigetelés vastagsága. A hőszigető 

réteg hőtechnikai tulajdonságait a piacon leggyakoribb értékkel veszi fel a kalkulátor. 

Fontos kérdés és a kalkulátor szempontjából nem egyszerű probléma a tetőterek kezelése. A 

tipológia szerint szinte valamennyi épülettípusra a fűtetlen tetőtér a legjellemzőbb. Sok konkrét 

esetben vannak azonban beépített tetőterek, ami egészen más eredményt ad. Hasonló kérdés a pince 

megléte. Ha ezeket kezelni akarjuk, akkor  a típusszám jelentősen megugrik, a programozási feladat 

jóval komplexebb lesz. Ezzel együtt gyakorlati szempontból fontosnak tartjuk ezen opciók kezelését. 

 

Nyílászárók 
Nyílászárók tekintetében a felhasználó a következő listából választhat: 

- Egyrétegű üvegezésű 

- Hagyományos kétrétegű üvegezésű ablak (1990 előtti) 

- Hagyományos kétrétegű üvegezésű ablak, tömített (1990 előtti) 

- Kétrétegű üvegezésű, nemesgáz töltet (2018 előtti) 

- Kétrétegű üvegezésű, nemesgáz töltet (2018 utáni) 

- Háromrétegű üvegezésű, nemesgáz töltet   

Figyelmen kívül hagyjuk a keret típusát (fém, fa, műanyag), ezeket a program a legvalószínűbb opció 

alapján veszi fel. Megfontolandó felújítás után a hőátbocsátási tényező megadásának lehetősége, amit 

általában a gyártó megad. 
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Szintén megfontolandó a régi ablakok tömítettségére való rákérdezés (van tömítőszalag / nincs) is, 

mert ezt sokszor a régi nyílászárókra utólag felszerelték, de jelenleg az excel ezt az opciót nem 

tartalmazza. 

Nehéz kérdés a nyílászárók tájolásának figyelembe vétele. Javasoljuk, hogy ne vegyük figyelembe, 

mert nagyon komplexszé tenné a számítást és nem garantálna pontosabb eredményt a benapozás 

vizsgálat elmaradása miatt (amit csak szakértő tudna elvégezni). 

A bejárati ajtók külön kezelése felesleges, azok viszonylag kis felülete és ablakoktól nem túlságosan 

eltérő hőtechnikai tulajdonságai miatt. 

 

Épületgépészet 
Az épületgépészeti rendszer esetén a leggyakoribb megoldás kombinációk közül választhat a 

felhasználó, lényegében a hőtermelő és a hőleadó alapján, olyan szintre egyszerűsítve, amit értelmezni 

tud. A fűtési rendszernél: 

- Régi gázkonvektor 

- Új gázkonvektor 

- Kályha 

- Hagyományos kazán, egyedi, radiátoros fűtés 

- Hagyományos kazán, egyedi, padlófűtés 

- Hagyományos kazán, központi, radiátoros fűtés 

- Hagyományos kazán, központi, padlófűtés 

- Kondenzációs kazán, egyedi, radiátoros fűtés 

- Kondenzációs kazán, egyedi, padlófűtés 

- Kondenzációs kazán, központi, radiátoros fűtés 

- Kondenzációs kazán, központi, padlófűtés 

- Elektromos fűtés 

- Hőszivattyú levegő/levegő 

- Hőszivattyú levegő/víz, radiátoros fűtés 

- Hőszivattyú levegő/víz, padlófűtés 

- Hőszivattyú talaj/víz, radiátoros fűtés 

- Hőszivattyú talaj/víz, padlófűtés 

- Vegyestüzelésű kazán, régi 

- Pelletkazán 

- Faelgázosító kazán 

- Távhő, régi rendszer 

- Távhő, felújított 

Melegvízellátásnál: 

- Hagyományos kazán, egyedi, átfolyós üzemű 

- Hagyományos kazán, egyedi, tárolóval 

- Hagyományos kazán, központi 

- Kondenzációs kazán, egyedi, átfolyós üzemű 

- Kondenzációs kazán, egyedi, tárolóval 

- Kondenzációs kazán, központi 

- Elektromos bojler 

- Gázüzemű bojler 
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- Hőszivattyú levegő/víz 

- Hőszivattyú talaj/víz 

- Régi vegyestüzelésű kazán, fűtőhenger 

- Régi vegyestüzelésű kazán, fűtőhenger, napkollektoros rendszerrel 

- Faelgázosító, vagy pelletkazán 

- Faelgázosító, vagy pelletkazán, napkollektoros rendszerrel 

- Távhő 

Egyes opciókhoz magyarázat, esetleg fotóillusztráció ajánlott. 

Légtechnika tekintetében csak a hővisszanyerős lakásszellőztető rendszert vesszük figyelembe, az 

egyedi időrelés elszívók hatását elhanyagoljuk. 

A hűtés számítása igen komplex és szakértői tudás nélkül nagyon félrevezető eredményt adhat, ezért 

ezt nem javasoljuk a kalkulátorba beépíteni. A világítás és a háztartási gépek fogyasztásának 

számítása szintén nem javasolt annak fogyasztói szokásoktól való erős függése miatt, de szükség 

esetén adható rá egy egyszerű becslés.  

 

Tipizált adatok adatbázisa 

A tipizált adatok adatbázisát a 2. fejezetben ismertetett NÉER2 projekt eredményeképpen létrejött 

adatbázis leszűkítésével hoztuk létre. A felhasználónak csak az a dolga, hogy a típusba soroláshoz 

szükséges adatokat megadja. Ezek után a felhasználótól be nem kért adatok meghatározása (például a 

külső fal hőátbocsátási tényezője) az adott típusra jellemző statisztikailag átlagos érték beolvasásával 

történik. Megfontolható annak megengedése, hogy az adatokat a felhasználó felülírja, de ez jelentősen 

megbonyolítja a programozást. 
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6. ábra. NÉER2 épületkataszter, családi házak 

 

kisebb nagyobb vályog 1 vályog 2

-1944

1945-1959

1960-1979

5 6

1980-1989

7 8

1990-2005

9 10

2006 után

11 12

családi ház

3 1 2

4
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7. ábra. NÉER2 épületkataszter, társasházak 

 

A tipizált adatok adatbázisát a RenoHUb_tipologia_adatok.xlsx „Épületadatok” lapja tartalmazza. Ha a 

programfejlesztés során további szempontok merülnek fel, igény esetén további adatokkal bővíthető. 

A teljes adattartamra a Melléklet mutat példát az egyik épülettípusra vonatkozóan. 

  

hagyom. panel egyéb ipar.

-1944

13 17

1945-1959

1960-1979

20

1980-1989

21

1990-2005

15 22

2006 után

16 23

kistársas
nagytársas

14 18 19
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Épülethasználat figyelembe vétele 

Az épületek energiafogyasztása nagymértékben függ a fogyasztói szokásoktól. Ezt illusztrálja a 

következő ábra, mely 10 egyforma épületben végzett mérések eredményét foglalja össze. 

 

8. ábra 

Forrás: FSEC: E. Mills, L. Rainer, N. Bourassa, G. Homan, Accuracy of the Home Energy Saver Energy 

Calculation Methodology, Proc. 2012 ACEEE Summer Study Energy Effic. Build. (2012). 

 

Az alábbiakban felsorolunk néhány példát arra, hogy a fogyasztói magatartás, hogyan befolyásolja az 

energiafelhasználást: 

 Nem megfelelően programozott termosztátok, szabályozók (fűtés, hűtés, melegvíz, gépi 

szellőzés, stb.) 

 Nem megfelelően beállított épületgépészeti berendezések, ha egyébként van lehetőség 

fogyasztó oldali beállításra (pl. kazánvíz hőmérséklet) 

 Az átlagostól (szabványostól) eltérő igények (pl. nagyobb melegvízigény, magasabb 

helyiséghőmérséklet) 

 Berendezések működtetése használati időn kívül (pl. éjszakánként bekapcsolva hagyott 

irodagépek) 

 Berendezések működtetése használati időn kívül takarékos üzemmódban (LOPOMO - low 

power mode), amikor lenne lehetőség a teljes kikapcsolásra is 

 Felkapcsolva hagyott világítás, el nem zárt vagy csöpögő vízcsap, nyitva hagyott ablak 

kondicionált térben 

 Klímaberendezés nem megfelelő használata (pl. nyitott ablakok mellett vagy nem megfelelő 

hőfok – ventilátor fokozat kombináció) 

 Nem használt (üresen álló lakás) 

 „Körbefűtött” társasházi lakásban kikapcsolt fűtés (ilyenkor valójában a szomszéd fűt 

helyettünk). 
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Mindez azt is jelenti, hogy a mért fogyasztás nagyon félrevezető lehet, ha egy épület/lakás energetikai 

értékelésére akarjuk használni. Ezért például energiatanúsításnál az épület fizikai tulajdonságain 

alapuló számításos módszereket alkalmaznak, mérést nem, vagy csak kiegészítő jelleggel bizonyos 

feltételek fennállása esetén. 

A fogyasztói magatartás javításával általában mintegy 10-30% megtakarítás érhető el, de vannak 

esetek, amikor az elvárt fogyasztás többszöröse a ténylegesnek vagy épp ellenkezőleg, nulla a 

fogyasztás, mert az épület használaton kívül van, vagyis a skála rendkívül széles lehet. Pusztán a 

fogyasztási adatok elemzésével nem tudjuk megbecsülni az elvárható értéktől való eltérés mértékét, 

csak az épület fizikai modelljére végzett számítások figyelembe vételével.  

 A kalkulátorban a fogyasztói magatartás figyelembe vételére két út képzelhető el. Az első, amit 

javaslunk, statisztikailag átlagos, szabványos értékeken alapuló megközelítés. Másik lehetőség a 

felhasználók kikérdezése a szokásaikról. Ezzel az a probléma, hogy egyrészt az adatszolgáltatás 

sokszor megbízhatatlan, másrészt a szabványosnál jóval komplexebb számítást igényel (valójában 

szakértőre lenne szükség), harmadrészt két épület eredményei nem lesznek összehasonlíthatók. 

Az első opciót a szakértői modul kezeli.  

A második opció választása esetén jellemzően a következő adatok bekérése merülhet fel (a kérdés a 

végletekig bonyolítható): 

- lakók száma (esetleg korral együtt), 

- vízhasználati szokások, esetleg számlaadatok bekérése 

- dohányzási szokások, 

- szellőztetési szokások, 

- jellemző otthontartózkodási idő, 

- háztartási gépek, világítás típusa, energiahatékonysági kategóriája. 

A döntéstől függetlenül megfontolandó, hogy a kalkulátorba kerüljön beépítésre egy tanácsadó modul, 

mely a helyes épülethasználatra „tanítja” a felhasználót. 

 

A kalkulátorhoz javasolt felújítási csomagok 

Nehézséget okoz a kalkulátor kialakításánál, hogy a végfelhasználó nem rendelkezik a szükséges 

szakmai ismeretekkel a korszerűsítések műszaki tartalmának értelmezéséhez. A hőszigetelés 

vastagságát még tudja értelmezni, de a hőszigetelő anyag hővezetési tényezőjét már nem biztos. Az 

épületgépészet még összetettebb tudást igényel: szakértői tudás kell ahhoz, hogy egy adott hőtermelő 

(pl. hőszivattyú) milyen hőleadóval (pl. padlófűtés), milyen szabályozási móddal kombinálható, ezért 

nem lehet rábízni, hogy ezeket szabadon beállítsa. A megoldás egyrészt a beállítási lehetőségek 

szűkítése olyan input adatokra, amit értelmezni tud (pl. a hőszigetelés vastagság beállítása, ld. 

következő táblázat). A további adatokat a legjellemzőbb paraméterek háttérben történő rögzítésével 

kell megvalósítani (pl. a leggyakrabban használt szigetelőanyagra jellemző hővezetési tényező).  
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9. táblázat 

Épületszerkezeti felújítás 

  Plusz hőszigetelés vastagság   

Külső fal   cm 

Lapostető   cm 

Beépített tetőtér   cm 

Fűtött és fűtetlen tér 

közötti fal   cm 

Padlásfödém   cm 

Pincefödém   cm 

 

Az épületgépészet tekintetében pedig előre definiált hőtermelő – elosztástípus – szabályozástípus – 

hőleadótípus kombinált csomagok alkalmazását javasoljuk a mellékelt RenoHUb_tipologia_adatok.xlsx 

„Fűtési rendszer csomagok”, „HMV rendszer csomagok”, valamint „Légtechnikai rendszer” lapok 

táblázatai szerint (lásd még a „Felhasználói bemenő adatok” c. fejezetet is). Ez azt is maga után vonja, 

hogy csak a valószínűbb megoldás kombinációkat fogja kezelni a kalkulátor. 

Nyílászárók, napkollektorok, napelemek esetén az alábbi táblázat foglalja össze a bekérendő adatokat. 

A napkollektor típus lehet a két leggyakrabban alkalmazott lefedett szelektív síkkollektor és a 

vákuumcsöves kollektor. A napkollektorok, napelemek tájolásának és a napelemek beépített 

teljesítményének bekérése elkerülhetetlen. Utóbbi esetleg kiegészíthető egy családi házakra javasolt 

érték feltüntetésével (de természetesen ahhoz képest a felhasználó számottevően eltérő méretű 

rendszert is választhat).  

 

10. táblázat 

Napenergiahasznosító rendszerek 

Napkollektor típusa     

Bruttó kollektorfelület   m2 

Napelemes rendszer     

Beépített napelem teljesítmény   kWp 

Tetőfelület tájolása     

Tetőőfelület dőlésszöge     
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A felhasználó részére eredményként megjelenített információk 

A minimálisan megjelenítendő indikátorokat a következő táblázat foglalja össze. Az adatokat 

valamennyi felújítási opcióra külön kell meghatározni és a kiindulási értékhez viszonyított százalékos 

megtakarítást is fel célszerű tüntetni. 

 

11. táblázat 

Eredmények 

  kWh/(m2év) kWh/év/lakóegység 

Földgáz fogyasztás     

Villamosenergia fogyasztás     

Biomassza fogyasztás     

Primerenergia igény     
  

  kg/(m2év) kg/lakóegység 

CO2 emisszió     

 

Megfontolandó továbbá informatív jelleggel az energiaáramok, veszteségek és nyereségek 

feltüntetése diagramok formájában a következő bontásban: 

- szerkezetekre jutó veszteségek (falak, padlásfödém, tető, pincefödém, talaj, nyílászárók) 

- napsugárzás okozta nyereség 

- belső hőnyereségek 

- szellőzési veszteségek 

További megfontolás tárgya lehet a korszerűsítésekhez kapcsolódó gazdaságossági értékelés is. Ezt 

azonban csak akkor ajánljuk, ha  

- biztosított az energiaköltség adatbázis évenkénti karbantartása 

- biztosított a beruházási költségadatbázis rendszeres (2-3 évenkénti) felülvizsgálata.  

Ha a feltételek fennállnak, akkor is nagy a bizonytalanság és a kockázat. A felhasználó összevetheti a 

számítás eredményét saját számla adataival és könnyen lehet, hogy nagy eltérést tapasztal. Ekkor 

nehéz megítélni, hogy ennek oka a becslési bizonytalanság vagy a sajátos fogyasztói magatartás. 

Alternatív, inkább javasolt megoldás lehet csak a beruházásokat egy (például ötös) skálán értékelni a 

következő két szempont szerint: 

- beruházás költsége (mérsékelt … magas) 

- várható megtakarítás (mérsékelt … magas). 
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5. További megfontolások 
 

Láttuk, hogy több ponton több út közül lehet választani a kalkulátor koncepciójának kialakítása során. 

Ezekre a korábbiakban a megfelelő helyeken felhívtuk a figyelmet (vastaggal szedve). 

A továbbiakban eldöntendő legfontosabb kérdés, hogy a kalkulátor fejlesztése milyen irányban 

történjen. A legegyszerűbb út egy excel kalkulátor fejlesztése, meglévő szakértői excel átalakításával. 

Ez vélhetően a leggyorsabb és legköltségtakarékosabb megoldás. Előnye, hogy bárki tudja használni, 

telepítést nem igényel. Ennek hátránya az offline működésen kívül az, hogy a terjesztés nem 

korlátozható és nem nyomon követhető. Továbbá a vizuális megjelenésnek és a felhasználói 

élménynek korlátot szab maga a MS Excel. 

Következő lehetőség ugyanez kiegészítve egy szoftveres, pl. web-alapú fejlesztéssel, melynek motorja 

lenne az excel kalkulátor. Ez talán az ajánlott út, mely még a projekt idő- és költségkorlátait figyelembe 

véve reálisan lefejleszthető. 

A harmadik út egy teljesen új szoftvere fejlesztése, mely a teljes szakértői számítás leprogramozását is 

magába foglalja. Ezt nem tartjuk reálisnak a rendelkezésre álló keretek között. 

A három lehetőség között a programozókkal való részletes egyeztetések alapján lehet dönteni. 

Fontosnak tartjuk a kalkulátor vonzóvá tételét is megfelelő design kialakításával és ergonomiai 

szempontok figyelembe vételével. 
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MELLÉKLET: Típusépület adatlap minta 



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

kisebb nagyobb vályog 1 vályog 2 hagyom. panel egyéb ipar.

-1944 13 17

1945-1959

1960-1979 5 6 20

1980-1989 7 8 21

1990-2005 9 10 15 22

2006 után 11 12 16 23

átlag szórás módusz egység

Általános és geometriai adatok

Építés éve 1937 27 1950

Szintek száma 1 0 1

Fűtött szintek száma 1 0 1

Lakások száma 1 0 1

Lakók száma (becsült) 2 1 2

Egyéb funkciójú terek térfogataránya 2 12 0 %

Fedett földterület 101,4 35,5 100,0 m
2

Szintterület (fűtetlen terekkel) 101,7 39,7 100,0 m
2

Összes fűtött szintterület (közös terekkel) 69,9 26,1 114,0 m
2

Összes fűtött lakott szt. (közös terek nélkül) 69,9 26,1 114,0 m
2

Épület befoglaló méretei - A irány 13,7 3,3 13,0 m

Épület befoglaló méretei - B irány 7,3 1,7 6,0 m

Jellemző elhelyezkedés

Épület alaprajzi tagoltsága

Épület függőleges tagoltsága

A (Fűtött épülettérfogatot határoló felület) 237,2 79,2 N/A

V (Fűtött épülettérfogat) 178,9 73,1 N/A

A/V (Épület felület-térfogat aránya) 1,3 0,2 1,4

n (Átlagos légcsereszám a fűtési idényben) 0,7 0,2 0,5

Felmért épületek száma 83

1 - Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül

Szabadon álló

Téglalap

Téglalap + fűtetlen tetőtér

családi ház
kistársas

nagytársas

3

1 2

4

14 18 19

96,4%

1,2% 2,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Szabadon álló Zártsorú több oldalról más

épület által határolt

Zártsorú egy oldalról más épület

által határolt

Elhelyezkedés - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás 

nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Opaque határoló szerkezetek

Külső fal adatai

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 100,0%

Felülete 77,5 25,0 67,9 m
2

Szigeteletlen eset:

"Nincs utólagos szigetelés" vagy "nincs adat" 97,6%

Felülettel súlyozott átlagos rétegtervi U 1,12 W/m
2
K

c 0,25

ti-tx/ti-te 1,00

Szerkezeti vastagság 53,0 cm

Szigetelt eset:

Utólagosan szigetelt esetek %-os aránya 2,4%

Felülettel súlyozott átlagos rétegtervi U 0,64 W/m
2
K

c 0,38

ti-tx/ti-te 1,00

Szerkezeti vastagság 49,5 cm

Belső fal (fűtött és fűtetlen terek között)  adatai

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 51,8%

Felülete 16,55 9,18 11,2 m
2

Szigeteletlen eset:

"Nincs utólagos szigetelés" vagy "nincs adat" 100,0%

Felülettel súlyozott átlagos rétegtervi U 1,19 W/m
2
K

c 0,09

ti-tx/ti-te 0,76

Szerkezeti vastagság 47,1 cm

Szigetelt eset:

Utólagosan szigetelt esetek %-os aránya 0,0%

Felülettel súlyozott átlagos rétegtervi U 0,00 W/m
2
K

c N/A

ti-tx/ti-te N/A

Szerkezeti vastagság 0,0 cm



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Padlásfödém  adatai

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 100,0%

Felülete 68,7 24,8 59,0 m
2

Szigeteletlen eset:

"Nincs utólagos szigetelés" vagy "nincs adat" 98,8%

Felülettel súlyozott átlagos rétegtervi U 1,08 W/m
2
K

c 0,23

ti-tx/ti-te 0,83

Szerkezeti vastagság 27,1 cm

Szigetelt eset:

Utólagosan szigetelt esetek %-os aránya 1,2%

Felülettel súlyozott átlagos rétegtervi U 0,15 W/m
2
K

c 0,07

ti-tx/ti-te 0,88

Szerkezeti vastagság 41,0 cm

Lapostető  adatai

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 1,2%

Felülete 15,9 N/A N/A m
2

Szigeteletlen eset:

"Nincs utólagos szigetelés" vagy "nincs adat" 100,0%

Felülettel súlyozott átlagos rétegtervi U 0,48 W/m
2
K

c 0,21

ti-tx/ti-te 1,00

Szerkezeti vastagság 0,0 cm

Szigetelt eset:

Utólagosan szigetelt esetek %-os aránya 0,0%

Felülettel súlyozott átlagos rétegtervi U 0,00 W/m
2
K

c N/A

ti-tx/ti-te N/A

Szerkezeti vastagság 0,0 cm



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Beépített tetőteret határoló magastető adatai

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 2,4%

Felülete 29,8 2,7 N/A m
2

Szigeteletlen eset:

"Nincs utólagos szigetelés" vagy "nincs adat" 100,0%

Felülettel súlyozott átlagos rétegtervi U 1,03 W/m
2
K

c 0,35

ti-tx/ti-te 1,00

Szerkezeti vastagság 0,0 cm

Szigetelt eset:

Utólagosan szigetelt esetek %-os aránya 0,0%

Felülettel súlyozott átlagos rétegtervi U 0,00 W/m
2
K

c N/A

ti-tx/ti-te N/A

Szerkezeti vastagság 0,0 cm

Pincefödém adatai

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 2,4%

Felülete 16,2 2,6 N/A m
2

Szigeteletlen eset:

"Nincs utólagos szigetelés" vagy "nincs adat" 100,0%

Felülettel súlyozott átlagos rétegtervi U 1,85 W/m
2
K

c 0,13

ti-tx/ti-te 0,83

Szerkezeti vastagság 23,9 cm

Szigetelt eset:

Utólagosan szigetelt esetek %-os aránya 0,0%

Felülettel súlyozott átlagos rétegtervi U 0,00 W/m
2
K

c N/A

ti-tx/ti-te N/A

Szerkezeti vastagság 0,0 cm



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Padló (talajra fektetett) adatai

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 100,0%

Felülete 70,6 25,3 55,4 m
2

Szigeteletlen eset:

"Nincs utólagos szigetelés" vagy "nincs adat" 100,0% (becslés)

Mértékadó hossz 26,9 m

Felülettel súlyozott átlagos hőellenállás 1,54 m
2
K/W

"z" szintkülönbség súlyozott átlaga 0,26 m

Y 1,39 W/mK

Utólagosan szigetelt padló esete:

Utólagosan szigetelt esetek %-os aránya 0,0%

Mértékadó hossz 0,00 m

Felülettel súlyozott átlagos hőellenállás 0,00 m
2
K/W

"z" szintkülönbség súlyozott átlaga 0,00 m

Y 0,0 W/mK

Utólagosan szigetelt lábazat esete:

Utólagosan szigetelt esetek %-os aránya 0,0%

Mértékadó hossz 0,00 m

Ablakok

Ablak (fa és PVC) adatok

97%

1%

0% 0% 2%

Ablaktípusok - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül

Ablak (külső, fa és PVC)

Ablak (külső, fém)

Ablak (külső, tetősíkban)

Felülvilágító

Homlokzati üvegfal



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 100,0%

Bruttó összfelület 8,1 4,6 7,3 m
2

Nettó összes üvegfelület 6,2 m
2

Északi, északkeleti 16,8%

Keleti, nyugati 27,4%

Délkeleti, délnyugati 36,5%

Déli 19,4%

Átlagos hőátbocsátási tényező 3,18 W/m
2
K

g-tényező 0,80

Utólag cserélt nyílászárók aránya 8,4%

Ablak (fém) adatok

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 0,0%

Bruttó összfelület 5,2 N/A N/A m
2

Nettó összes üvegfelület 4,4 m
2

Északi, északkeleti 0,0%

Keleti, nyugati 0,0%

Délkeleti, délnyugati 100,0%

Déli 0,0%

Átlagos hőátbocsátási tényező 3,0 W/m
2
K

g-tényező 0,78

Utólag cserélt nyílászárók aránya 0,0%

Ablak (tetősíkban) adatok

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 1,2%

0,0% 0,0% 0,0%

1,2%

0,0% 0,0%
0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

Nincs, vagy

függöny

Árnyékvető Külső

hőszigetelt

árnyékoló

Külső jó

állapotú

árnyékoló

Külső

cserélendő

árnyékoló

Belső

Ablak (külső, fém) - Árnyékolók, jelen állapot - 1 - Családi ház vagy 

sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül

55,4%

6,0% 6,0%

15,7% 16,9%

0,0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Nincs, vagy

függöny

Árnyékvető Külső

hőszigetelt

árnyékoló

Külső jó

állapotú

árnyékoló

Külső

cserélendő

árnyékoló

Belső

Ablak (külső, fa és PVC) - Árnyékolók, jelen állapot - 1 - Családi ház 

vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Bruttó összfelület (ahol előfordul) 2,1 N/A N/A m
2

Nettó összes üvegfelület 1,7 m
2

Északi, északkeleti 0,0%

Keleti, nyugati 100,0%

Délkeleti, délnyugati 0,0%

Déli 0,0%

Átlagos hőátbocsátási tényező 2,3 W/m
2
K

g-tényező 0,87

Utólag cserélt nyílászárók aránya 0,0%

Ajtók

Üvegezett ajtó (külső, fa és PVC) adatok

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 34,9%

0,0% 0,0% 0,0%

1,2%

0,0% 0,0%
0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

Nincs, vagy

függöny

Árnyékvető Külső

hőszigetelt

árnyékoló

Külső jó

állapotú

árnyékoló

Külső

cserélendő

árnyékoló

Belső

Ablak (külső, tetősíkban) - Árnyékolók, jelen állapot - 1 - Családi ház 

vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül

42%

0%

58%

0%

Külső bejárati ajtó típusok - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, 

alapozás nélkül

Üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)

Üvegezett ajtó (külső, fém)

Ajtó (külső, üvegezetlen)

Kapu (külső, üvegezetlen)



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Bruttó összfelület (ahol előfordul) 3,3 1,9 2,1 m
2

Nettó összes üvegfelület 1,4 m
2

Északi, északkeleti 7,5%

Keleti, nyugati 21,0%

Délkeleti, délnyugati 49,1%

Déli 22,3%

Átlagos hőátbocsátási tényező 3,3 W/m
2
K

g-tényező 0,83

Utólag cserélt nyílászárók aránya 13,8%

Üvegezett ajtó (fém) adatok

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 0,0%

Bruttó összfelület (ahol előfordul) N/A N/A N/A m
2

Nettó összes üvegfelület N/A m
2

Északi, északkeleti N/A

Keleti, nyugati N/A

Délkeleti, délnyugati N/A

Déli N/A

Átlagos hőátbocsátási tényező N/A W/m
2
K

g-tényező N/A

Utólag cserélt nyílászárók aránya N/A

Ajtó (külső, üvegezetlen) adatok

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 49,4%

Bruttó összfelület (ahol előfordul) 3,3 1,8 2,0 m
2

Átlagos hőátbocsátási tényező 3,4 W/m
2
K

Utólag cserélt nyílászárók aránya 4,9%

Ajtó (belső, fűtetlen tér felé) adatok

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága 20,5%

Bruttó összfelület (ahol előfordul) 3,1 3,0 1,7 m
2

Átlagos hőátbocsátási tényező 3,6 W/m
2
K

Utólag cserélt nyílászárók aránya 5,9%

Egyéb nyílászáró szerkezetek adatai

Szerkezettípus előfordulási gyakorisága

Felülvilágító 0,0%

Homlokzati üvegfal 3,6%

Kapuk (külső, üvegezetlen) 0,0%

Fűtési rendszer adatai



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Fűtési hőtermelők adatai

Elsődleges hőtermelő részaránya 0,94 0,15 1,00

Másodlagos hőtermelő részaránya 0,06 0,14 0,00

Harmadlagos hőtermelő részaránya 0,00 0,02 0,00

gyakoriság

Leggyakoribb elsődleges energiahordozó 51,8%

Második leggyakoribb elsődleges energiahordozó 48,2%

Leggyakoribb elsődleges hőtermelő 30,1%

Második leggyakoribb elsődleges hőtermelő 24,1%

gyakoriság

Leggyakoribb másodlagos energiahordozó 55,6%

Második leggyakoribb másodlagos energiahordozó 33,3%

Leggyakoribb másodlagos hőtermelő 22,2%

Második leggyakoribb másodlagos hőtermelő 22,2%

Nettó fűtött alapterület (egész épület) 69,9 m
2

Lakások átlagos mérete 68,3 m
2
/lakás

Központi 3,6%

Egyedi 96,4%

Gáznemű

Szilárd

Szilárd

Gáznemű

típus

típus

Egyedi fűtések;gázkonvektor;szabályozó nélküli, vagy csak folyamatos hőmérsékletszabályozással

Egyedi fűtések;kályha

Egyedi fűtések;cserépkályha

Egyedi fűtések;kályha

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

42,2%

0,0%

0,0%

0,0%

6,0%

0,0%

51,8%

0,0%

0,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Pellet

PB-gáz

H hőszivattyús elektromos áram

Megújuló

Tűzifa, biomassza

Távfűtés, szolgáltató által megadva

Távfűtés kapcsolt energiatermelés

Fűtőművi távfűtés

Szén

Tüzelőolaj

Földgáz

Csúcson kívüli elektromos áram

Elektromos áram

Fűtési hőtermelő 1 - Energiaforrás típusa - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 

lakás) - vályog, alapozás nélkül

Fűtési hőtermelő 1 - Fűtési típus - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, 

alapozás nélkül

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Pellet

PB-gáz

H hőszivattyús elektromos áram

Megújuló

Tűzifa, biomassza

Távfűtés, szolgáltató által megadva

Távfűtés kapcsolt energiatermelés

Fűtőművi távfűtés

Szén

Tüzelőolaj

Földgáz

Csúcson kívüli elektromos áram

Elektromos áram

Épületszám
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Fűtési hőtermelő 3 Fűtési hőtermelő 2 Fűtési hőtermelő 1



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

0,0%

2,4%

0,0%

1,2%

8,4%

6,0%

24,1%

4,8%

30,1%

0,0%

0,0%

0,0%

8,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,4%

8,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Földgáz üzemű hőszivattyúk;levegő hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

45/40

Szilárd és biomasszatüzelésű kazánok;Faelgázosító kazán

Egyedi fűtések;gázkonvektor;kombinált hőmérsékletszabályozással

ellátott;csökkentett terhelésen mért hatásfoka legalább 93%

Egyedi fűtések;gázkonvektor;kombinált hőmérsékletszabályozással

ellátott;csökkentett terhelésen mért hatásfoka legalább 89%

Egyedi fűtések;gázkonvektor;kombinált hőmérsékletszabályozással

ellátott;hagyományos

Egyedi fűtések;cserépkályha

Egyedi fűtések;kályha

Egyedi fűtések;kandalló

Egyedi fűtések;gázkonvektor;szabályozó nélküli, vagy csak folyamatos

hőmérsékletszabályozással

Egyedi fűtések;elektromos hőtárolós kályha

Egyedi fűtések;elektromos hősugárzó

Szilárd és biomasszatüzelésű kazánok;Pellet-tüzelésű kazán

Szilárd és biomasszatüzelésű kazánok;Fatüzelésű kazán

Szilárd és biomasszatüzelésű kazánok;Szilárdtüzelésű kazán

Elektromos üzemű hőszivattyúk;távozó levegő hőforrással;fűtővíz

hőmérséklet 35/28

Elektromos üzemű hőszivattyúk;távozó levegő hőforrással;fűtővíz

hőmérséklet 55/45

Elektromos üzemű hőszivattyúk;levegő hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

35/28

Elektromos üzemű hőszivattyúk;levegő hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

55/45

Elektromos üzemű hőszivattyúk;talajhő hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

35/28

Elektromos üzemű hőszivattyúk;talajhő hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

55/45

Elektromos üzemű hőszivattyúk;víz hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

35/28

Elektromos üzemű hőszivattyúk;víz hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

55/45

Olaj- és gázkazánok;fűtött téren belül elhelyezett kazán;kondenzációs

Olaj- és gázkazánok;fűtött téren belül elhelyezett kazán;alacsony

hőmérsékletű

Olaj- és gázkazánok;fűtött téren belül elhelyezett kazán;állandó

hőmérsékletű

Olaj- és gázkazánok;fűtött téren kívül elhelyezett kazán;kondenzációs

Olaj- és gázkazánok;fűtött téren kívül elhelyezett kazán;alacsony

hőmérsékletű

Olaj- és gázkazánok;fűtött téren kívül elhelyezett kazán;állandó

hőmérsékletű

Távfűtés

Falhasználó által egyedileg megadva

0,0%Falhasználó által egyedileg megadva

Fűtési hőtermelő 2 - Fűtési típus - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, 

alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Fűtési elosztási veszteségek

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

22,2%

22,2%

0,0%

11,1%

11,1%

0,0%

0,0%

0,0%

16,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

11,1%

0,0%

0,0%

5,6%

0,0%

0,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Földgáz üzemű hőszivattyúk;levegő hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

45/40

Szilárd és biomasszatüzelésű kazánok;Faelgázosító kazán

Egyedi fűtések;gázkonvektor;kombinált hőmérsékletszabályozással

ellátott;csökkentett terhelésen mért hatásfoka legalább 93%

Egyedi fűtések;gázkonvektor;kombinált hőmérsékletszabályozással

ellátott;csökkentett terhelésen mért hatásfoka legalább 89%

Egyedi fűtések;gázkonvektor;kombinált hőmérsékletszabályozással

ellátott;hagyományos

Egyedi fűtések;cserépkályha

Egyedi fűtések;kályha

Egyedi fűtések;kandalló

Egyedi fűtések;gázkonvektor;szabályozó nélküli, vagy csak folyamatos

hőmérsékletszabályozással

Egyedi fűtések;elektromos hőtárolós kályha

Egyedi fűtések;elektromos hősugárzó

Szilárd és biomasszatüzelésű kazánok;Pellet-tüzelésű kazán

Szilárd és biomasszatüzelésű kazánok;Fatüzelésű kazán

Szilárd és biomasszatüzelésű kazánok;Szilárdtüzelésű kazán

Elektromos üzemű hőszivattyúk;távozó levegő hőforrással;fűtővíz

hőmérséklet 35/28

Elektromos üzemű hőszivattyúk;távozó levegő hőforrással;fűtővíz

hőmérséklet 55/45

Elektromos üzemű hőszivattyúk;levegő hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

35/28

Elektromos üzemű hőszivattyúk;levegő hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

55/45

Elektromos üzemű hőszivattyúk;talajhő hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

35/28

Elektromos üzemű hőszivattyúk;talajhő hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

55/45

Elektromos üzemű hőszivattyúk;víz hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

35/28

Elektromos üzemű hőszivattyúk;víz hőforrással;fűtővíz hőmérséklet

55/45

Olaj- és gázkazánok;fűtött téren belül elhelyezett kazán;kondenzációs

Olaj- és gázkazánok;fűtött téren belül elhelyezett kazán;alacsony

hőmérsékletű

Olaj- és gázkazánok;fűtött téren belül elhelyezett kazán;állandó

hőmérsékletű

Olaj- és gázkazánok;fűtött téren kívül elhelyezett kazán;kondenzációs

Olaj- és gázkazánok;fűtött téren kívül elhelyezett kazán;alacsony

hőmérsékletű

Olaj- és gázkazánok;fűtött téren kívül elhelyezett kazán;állandó

hőmérsékletű

Távfűtés

Falhasználó által egyedileg megadva

Fűtési rendszer adatai - Elosztóvezeték fajlagos veszteség típusa - 1 - Családi 

ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Keringtetés típusa (fűtés)

Szabályozás típusa (fűtés)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,4%

15,7%

1,2%

0,0%

74,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Falhasználó által egyedileg megadva

Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül;vízhőmérséklet 90/70

Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül;vízhőmérséklet 70/55

Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül;vízhőmérséklet 55/45

Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül;vízhőmérséklet 35/28

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül;vízhőmérséklet 90/70

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül;vízhőmérséklet 70/55

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül;vízhőmérséklet 55/45

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül;vízhőmérséklet 35/28

Nincs

ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül

0,0%

1,2%

2,4%

0,0%

0,0%

7,2%

12,0%

2,4%

0,0%

74,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Falhasználó által egyedileg megadva

Fordulatszám szabályozású szivattyú;hőlépcső 20 K

Fordulatszám szabályozású szivattyú;hőlépcső 15 K

Fordulatszám szabályozású szivattyú;hőlépcső 10 K

Fordulatszám szabályozású szivattyú;hőlépcső 7 K

Állandó fordulatszámú szivattyú;hőlépcső 20 K

Állandó fordulatszámú szivattyú;hőlépcső 15 K

Állandó fordulatszámú szivattyú;hőlépcső 10 K

Állandó fordulatszámú szivattyú;hőlépcső 7 K

Nincs

Fűtési rendszer adatai - Keringetés típusa - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 

lakás) - vályog, alapozás nélkül

Fűtési rendszer adatai - Illesztési pontatlanság miatti veszteség típusa - 1 -

Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Fűtési puffertároló

Fűtési rendszer egyéb jellemzői

2,4%

8,4%

10,8%

4,8%

0,0%

0,0%

0,0%

1,2%

0,0%

0,0%

10,8%

26,5%

27,7%

7,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Falhasználó által egyedileg megadva

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtések;szabályozás

nélkül

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtések;egy központi

szabályozóval

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtések;termosztatikus

szelepekkel;2K arányossági sáv

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtések;termosztatikus

szelepekkel;1K arányossági sáv

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtések;elektronikus

szabályozóval

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtések;elektronikus

szabályozó optimalizálási funkcióval

Egycsöves fűtések;egy központi szabályozóval

Egycsöves fűtések;időjárásfüggő központi szabályozóval

Egycsöves fűtések;termosztatikus szelepekkel

Egyedi fűtések;gázkonvektor szabályozás nélkül

Egyedi fűtések;gázkonvektor szabályozó termosztáttal

Egyedi fűtések;egyedi kályha szabályozás nélkül

Egyedi fűtések;kandalló szabályozás nélkül

Egyedi fűtések;hősugárzó szabályozás nélkül

Egyedi fűtések;hősugárzó szabályozó termosztáttal

Egyedi fűtések;hőtárolós kályha szabályozó termosztáttal

0,0%

2,4%

0,0%

1,2%

0,0%

96,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Falhasználó által egyedileg megadva

Elhelyezés a fűtött térben;vízhőmérséklet 55/45

Elhelyezés a fűtött térben;vízhőmérséklet 35/28

Elhelyezés a fűtött téren kívül;vízhőmérséklet 55/45

Elhelyezés a fűtött téren kívül;vízhőmérséklet 35/28

Nincs

Fűtési rendszer adatai - Tárolási veszteség típusa - 1 - Családi ház vagy sorház 

(1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül

120,0%

Általános gépészeti rendszerek - Fűtési rendszer, az alapvezetékek a fűtött 

térben haladnak - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, 

alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

HMV rendszer adatai

HMV hőtermelők adatai

Elsődleges hőtermelő részaránya 0,99 0,08 1,00

Másodlagos hőtermelő részaránya 0,01 0,07 0,00

Harmadlagos hőtermelő részaránya 0,00 0,00 0,00

3,6% 0,0%

96,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Igen Nem Nincs megadva

3,6%

96,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Központi Egyedi

Általános gépészeti rendszerek - Fűtési rendszer típusa - 1 - Családi ház 

vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

gyakoriság

Leggyakoribb elsődleges energiahordozó 62,1%

Második leggyakoribb elsődleges energiahordozó 25,8%

Leggyakoribb elsődleges hőtermelő 34,8%

Második leggyakoribb elsődleges hőtermelő 24,1%

gyakoriság

Leggyakoribb másodlagos energiahordozó 50,0%

Második leggyakoribb másodlagos energiahordozó 50,0%

Leggyakoribb másodlagos hőtermelő 50,0%

Második leggyakoribb másodlagos hőtermelő 50,0%

Nettó fűtött alapterület (egész épület) 69,9 m
2

Lakások átlagos mérete 68,3 m
2
/lakás

Központi 4,8%

Egyedi 95,2%

Elektromos;elektromos fűtőpatron

Elektromos;átfolyós vízmelegítő, tároló

Falhasználó által egyedileg megadva

Gáznemű

Szilárd

Átfolyós gáz-vízmelegítő

Gáznemű

típus

Elektromos

típus

0,0%

0,0%

7,6%

Olaj- és gázkazánok;állandó hőmérsékletű

Távfűtés

Falhasználó által egyedileg megadva

HMV hőtermelő 1 - Melegvíztermelő típus - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 

lakás) - vályog, alapozás nélkül

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,6%

0,0%

0,0%

0,0%

4,5%

0,0%

25,8%

34,8%

27,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Pellet

PB-gáz

H hőszivattyús elektromos áram

Megújuló

Tűzifa, biomassza

Távfűtés, szolgáltató által megadva

Távfűtés kapcsolt energiatermelés

Fűtőművi távfűtés

Szén

Tüzelőolaj

Földgáz

Csúcson kívüli elektromos áram

Elektromos áram

HMV hőtermelő 1 - Energiaforrás típusa - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 

lakás) - vályog, alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

6,1%

13,6%

6,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

27,3%

34,8%

0,0%

0,0%

0,0%

4,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Szilárdtüzelésű fürdőhenger

Átfolyós gáz-vízmelegítő

Gázüzemű bojler

Elektromos üzemű hőszivattyúk;pince levegő hőforrással

Elektromos üzemű hőszivattyúk;távozó levegő/friss levegő

hővisszanyerővel (hatásfok 80%)

Elektromos üzemű hőszivattyúk;távozó levegő/friss levegő

hővisszanyerővel (hatásfok 60%)

Elektromos üzemű hőszivattyúk;távozó levegő hőforrással

Elektromos;átfolyós vízmelegítő, tároló

Elektromos;elektromos fűtőpatron

Olaj- és gázkazánok;kondenzációs kombi gázkazánok;hőcserélő

kis tárolóval

Olaj- és gázkazánok;kondenzációs kombi gázkazánok;hőcserélő

átfolyós üzemmódban

Olaj- és gázkazánok;kombi gázkazánok;hőcserélő kis tárolóval

Olaj- és gázkazánok;kombi gázkazánok;hőcserélő átfolyós

üzemmódban

Olaj- és gázkazánok;kondenzációs

Olaj- és gázkazánok;alacsony hőmérsékletű

Olaj- és gázkazánok;állandó hőmérsékletű

0,0%

0,0%

50,0%

Olaj- és gázkazánok;állandó hőmérsékletű

Távfűtés

Falhasználó által egyedileg megadva

HMV hőtermelő 2 - Melegvíztermelő típus - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 

lakás) - vályog, alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

HMV elosztási veszteségek

0,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Szilárdtüzelésű fürdőhenger

Átfolyós gáz-vízmelegítő

Gázüzemű bojler

Elektromos üzemű hőszivattyúk;pince levegő hőforrással

Elektromos üzemű hőszivattyúk;távozó levegő/friss levegő

hővisszanyerővel (hatásfok 80%)

Elektromos üzemű hőszivattyúk;távozó levegő/friss levegő

hővisszanyerővel (hatásfok 60%)

Elektromos üzemű hőszivattyúk;távozó levegő hőforrással

Elektromos;átfolyós vízmelegítő, tároló

Elektromos;elektromos fűtőpatron

Olaj- és gázkazánok;kondenzációs kombi gázkazánok;hőcserélő

kis tárolóval

Olaj- és gázkazánok;kondenzációs kombi gázkazánok;hőcserélő

átfolyós üzemmódban

Olaj- és gázkazánok;kombi gázkazánok;hőcserélő kis tárolóval

Olaj- és gázkazánok;kombi gázkazánok;hőcserélő átfolyós

üzemmódban

Olaj- és gázkazánok;kondenzációs

Olaj- és gázkazánok;alacsony hőmérsékletű

0,0%

57,8%

41,0%

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül;cirkuláció nélkül

Nincs

HMV rendszer adatai - Elosztóvezeték fajlagos veszteség típusa - 1 - Családi 

ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

HMV tároló

HMV rendszer egyéb adata

0,0%

0,0%

1,2%

0,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Falhasználó által egyedileg megadva

Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül;cirkulációval

Elosztó vezetékek a fűtött téren kívül;cirkuláció nélkül

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül;cirkulációval

1,2%

0,0%

39,8%

10,8%

6,0%

0,0%

1,2%

3,6%

0,0%

37,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Falhasználó által egyedileg megadva

Elhelyezés a fűtött térben;indirekt fűtésű tároló

Elhelyezés a fűtött térben;csúcson kívüli árammal működő

elektromos boyler

Elhelyezés a fűtött térben;nappali árammal működő

elektromos boyler

Elhelyezés a fűtött térben;gázüzemű boyler

Elhelyezés a fűtött téren kívül;indirekt fűtésű tároló

Elhelyezés a fűtött téren kívül;csúcson kívüli árammal

működő elektromos boyler

Elhelyezés a fűtött téren kívül;nappali árammal működő

elektromos boyler

Elhelyezés a fűtött téren kívül;gázüzemű boyler

Nincs

HMV rendszer adatai - Tárolási veszteség típusa - 1 - Családi ház vagy sorház 

(1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül

95,2%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Általános gépészeti rendszerek - HMV rendszer típusa - 1 - Családi ház 

vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Szellőzés, hűtés

100,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Egyéb gépészeti rendszerek - Szellőzés fajtája - 1 - Családi ház vagy 

sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül

4,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Központi Egyedi



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Megújuló energiák

Napkollektorok

Teljes tetőfelület 109,7 48,4 120,0 m
2

Magastető esetén ebből használható 45,4 22,9 50,0 m
2

Lapostető esetén ebből használható N/A N/A N/A m
2

Összfelület (ahol van kollektor) N/A N/A N/A m
2

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%

20,0%

Csak természetes

szellőzés (nincs

gépi)

Helyi elszívás

vizes blokkokban

Központi elszívás Hővisszanyerős

szellőzés

talajkollektoros

levegő

előmelegítés nélkül

Hővisszanyerős

szellőzés

talajkollektoros

levegő

előmelegítéssel

100,0%

120,0%

Napkollektor - Az épületen van napkollektor - 1 - Családi ház vagy sorház 

(1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül

0,0% 0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Központi Egyedi Nincs

Egyéb gépészeti rendszerek - Gépi hűtés típusa - 1 - Családi ház vagy 

sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Igen Nem

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° Nincs

megadva

Napkollektor - Vízszintessel bezárt szög - 1 - Családi ház vagy sorház (1-

3 lakás) - vályog, alapozás nélkül

0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Lefedett síkkollektor Vákuumcsöves

kollektor

Egyéb Nincs megadva

Napkollektor - Típus - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, 

alapozás nélkül

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Napkollektor - Tájolás - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, 

alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

Napelemek

Névleges összteljesítmény (ahol van napelem) N/A N/A N/A kWp

Összfelület (ahol van) N/A N/A N/A m
2

megadva

0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Igen Nem

Napelem - Az épületen van napelem - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 

lakás) - vályog, alapozás nélkül

0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Igen Nem Nem tudom Nincs megadva

Napelem - Elektromos hálózatra csatlakoztatott - 1 - Családi ház vagy 

sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Erős Közepes Enyhe Nem árnyékolt Nem tudom Nincs megadva

Napkollektor - Árnyékoltsága - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) -

vályog, alapozás nélkül



Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, alapozás nélkül  1. típus

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Napelem - Tájolás - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) - vályog, 

alapozás nélkül

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Erős Közepes Enyhe Nem árnyékolt Nem tudom Nincs megadva

Napelem - Árnyékoltsága - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 lakás) -

vályog, alapozás nélkül

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° Nincs

megadva

Napelem - Vízszintessel bezárt szög - 1 - Családi ház vagy sorház (1-3 

lakás) - vályog, alapozás nélkül


