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INTRODUCTION 
 
Present document titled ‘Product Selection Guide’ is the key deliverable under Task 2.6 ‘Task 
2.6 Guidance for product selection’. The guide provides product specific information on 
materials and equipment used for home renovation with comparable technical 
parameters.  
 
1.1 Objectives of the RenoHUb project 

The energy demand of the residential sector accounts for approximately one-third of the 
final energy consumption in Hungary. The domestic residential building stock has an 
enormous potential for energy savings. Based on recent estimates, approximately two-
thirds of the 4.4 million homes in Hungary are energetically outdated, and with appropriate 
energy renovation approximately 40 to 50 percent of the final energy currently used could 
be overall saved. Besides the reduction of energy overhead cost, deep energy renovation 
of residential buildings offers an increase in the real estate value. At the same time, energy 
refurbishment at large scale can significantly contribute to meeting the national climate 
and energy policy targets. According to estimations by experts, approximately 80-100 
thousand apartments would need to be refurbished each year in order to prevent further 
aging of the building stock, whilst the actual yearly renovation rate is far below. 
 
RenoHUb aims to trigger a significant upscale of the energy retrofits of the Hungarian 
residential building-stock. The project is based on the assumption, that the rate of the 
energy renovation of homes can be significantly increased by eliminating the technical, 
financial and legal barriers of the refurbishment process and providing adequate 
technical support to the homeowners. The key outcome of RenoHUb will be the 
implementation of a Renovation Hub (RenoHUb) model that is based on a “one-stop-shop” 
scheme, aiming to support the energy renovation of the Hungarian residential building 
stock. The “one-stop-shop” model is proved to be powerful instrument to accelerate home 
retrofits, and it successfully works in several European countries. RenoHUb will consist of an 
Online Platform and network of information offices (called RenoPont offices). RenoHUb 
services will be able to seamlessly cover the entire spectrum of energy renovation process 
for both the multi- apartment and single-family buildings. 
 
1.2 Presentation of WP2 

The overall objective of WP2 is to substantiate the RenoHUb model and to identify the main 
driving forces and also the barriers of home renovation. Under the WP2 work package a 
total number of 8 tasks (T2.1-T2.8) are specified. Activities under the work package includes 
mapping the entire value chain of home retrofit, which will form the backbone of the 
RenoHUb model starting from social, behavioural, communication and capacity building 
aspects through supporting the project appraisal, decision-making for home renovation, 
mobilization of financing, and selection of the appropriate technologies and installers as 
well as the technical implementation up to ex-post assessment of energy and cost saving. 
With the help of this it will be possible to identify the barriers that hinder the efficient scale-
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up of the energy efficiency refurbishment of the Hungarian homes covering both the 
multi-family and single-family home segments. As part of the WP2 the project partners will 
address the further assessment and deeper understanding of those barriers through 
primary and/or secondary research. Based on the results one of the final steps is to 
develop the concept of the RenoHUb model and a standardized document toolkit. 
 
WP2 combines relatively smaller, targeted tasks for structuring/inventorisation of the 
information which is largely available within the Consortium, and more extensive 
assessment in areas where inherent added value is delivered to the presently available 
collective knowledge.  
 
1.3 Description of T2.5 and D2.5 

The Product Selection Guide has a dual purpose 
 

I. to support homeowners to familiarize with the materials and equipment needed to 

implement energy efficiency investments (in the field of thermal insulation, doors 

and windows, heating equipment); and  

II. to facilitate homeowners’’ decision-making on product selection by providing 

comparison of the technical parameters and efficiency of similar product types. 

The Guide is prepared in Hungarian language. The table of contents of the document is as 
follows: 
 
1. Introduction 

2. Preparing for product selection through appraisal 

3. Definition to renovations 

4. Let’s do the “how” well following the “what” 

5. Change of garage door 

6. Change of façade doors and windows 

7. Shading solutions 

8. Complete façade insulation 

9. Ventilation 

10. What does “good” heating mean? 

11. Modernization of lighting 

12. Photovoltaic systems 
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1. BEVEZETÉS 
 
A Magyar Energia- és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint Magyarország 
teljes energiafelhasználásának 32 %-át a lakóingatlanok használják fel. A KSH szerint ez az 
ország összes CO2 kibocsátásának 36%-át eredményező levegőszennyezésért felelős a 
mintegy 4 millió lakás. A lakások kb. 75%-a 1980 előtt épület, így nagy többségük 
energiapazarló, levegőszennyező. 
 
Globális és európai szinten is kiemelt cél a karbon semlegesség elérése. 2050-ig Európának 
– s így Magyarországnak is – el kell érnie, hogy a lakások zéró CO2 kibocsátással 
rendelkezzenek. Ehhez teljes körű, úgynevezett „mély-felújítást” kell végrehajtani 
gyakorlatilag minden lakásban, lakóépületben. Ahhoz, hogy a 4 millió lakást 2050-ig 
felújítsuk, évi 130 000 ilyen mély-felújítást kell(ene) elvégezni. 
 
Az energiahatékonysági felújításhoz az Európai Unió pénzügyi támogatást ad 
Magyarország számára, így a teljes körű felújítás finanszírozásának megtervezése során 
ezekkel a támogatásokkal is érdemes számolni. A beruházások jelenlegi, kormányzati 
szabályozás alá eső energia árakkal és a piaci árakkal kalkulált megtérülése megmutatja, 
hogy mikortól számíthat a lakástulajdonos jelentősen csökkentett rezsiköltségekkel. 
Ez a segédlet abban kíván a lakás- és háztulajdonosok segítségére lenni, hogy felhívja a 
figyelmet a felújítások céltudatos, szakszerű, és komplex megvalósítására.  
 
Jelen útmutató elsődleges célja, hogy támogassa a lakástulajdonosokat: 
 

- az energiahatékonysági beruházások megvalósításához szükséges anyagok és 
berendezések megismerésében (hőszigetelés, nyílászárók, fűtőberendezések 
területén)  

- a hasonló terméktípusok műszaki paramétereinek és hatékonyságának 
összehasonlítása révén a lakásfelújításhoz szükséges anyagok és berendezések 
kiválasztásában. 

Az építőanyagok és berendezések széles skálája, valamint az egyes épületek egyedi 
adottságai miatt valójában irányelveket, olyan összefüggéseket fogalmaztunk meg, amit a 
felújító praktikusan használhat, és segíthet neki abban, hogy a lehetséges kivitelezési 
megoldásokat a kivitelezővel közösen gondolkodva tudja megvalósítani. 
A fentiek támogatására az építőanyagok széles skálája miatt, valamint az adott 
épülettulajdonosok épület adottságai miatt szinte lehetetlen vállalkozás. Igazából, 
irányelveket, olyan összefüggéseket igyekeztünk megfogalmazni, amit a felújító 
praktikusan használhat, és segíthet neki abban, hogy a lehetséges kivitelezési 
megoldásokat a kivitelezővel közösen, azonos hullámhosszon, azt megértve tudja majd 
megtenni, természetesen a szükséges építőanyagokkal. 
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A felújítási folyamat első lépéseként, mielőtt kiderülne, mit is szeretne, érdemes 
megismernie, mi az, ami jelenleg van, mi az, amiből kiindulunk. Érdemes összegyűjteni, az 
összes dokumentumot, ami az ingatlannal, a családi házzal kapcsolatosan megvan. 
Tervdokumentációk, beépített eszközök dokumentációi (pl.: kazán gépkönyve, számlája, 
jótállási dokumentumai, nyílászárók (ha cserélve voltak), teljesítmény nyilatkozatai, 
bármilyen beépített anyagról számla, márkanév, terméknév, esetlegesen gázszámla, 
áramszámla. Ezek jól előkészítve, nagyon sokat segítenek a felújítást megtervező műszaki 
szakembernek, és könnyebben lehet majd elindulni. (ha a pandémiás helyzet megmarad, 
akkor lehetséges, hogy nem lesz sok alkalommal lehetőség arra, hogy a helyszínre 
menjenek a szakemberek, így az online felületen könnyebb, ha vannak anyagok, és ha 
lehet, készüljön részletes fotódokumentáció kívülről és belülről, minden részletről, és 
legyenek távoli fényképek is. (pl.: egy napelemes rendszer telepítése során fontos, hogy 
van e az épület közvetlen közelében fa, és az mekkora, és az hova árnyékol, mert ez 
meghatározza azt, hogy hova, és milyen típusú napelemet lehet majd feltenni…) 
 
Fontos szem előtt tartani, hogy energetikai szempontból akkor megtérülő a beruházás, ha 
az épületben rejlő teljes megtakarítási potenciált sikerül kihasználni, hiszen ha már egyszer 
ekkora beruházásba kezdünk, akkor ahhoz valószínűleg évtizedekig nem nyúlunk hozzá; így 
ne spóroljuk meg a tervezési fázist, hiszen ezzel tudjuk a legnagyobb energia-
megtakarításokat elérni. Ez azt jelenti, hogy az energetikai korszerűsítéseknél fontos a 
komplex tervezés; pl.: korszerű nyílászárók beépítése, épülethatároló szerkezetek 
hőszigetelése és a gépészet: fűtéskorszerűsítés, szellőzés, esetlegesen hűtés. A tervezéssel 
nem csak a műszaki tartalom és a költségek kerülnek meghatározásra, hanem a 
sorrendiség is, így azt figyelembe véve, vékonyabb pénztárcával is el tudunk indulni. 
 
Ha valódi energia-megtakarítást akarunk elérni, akkor fontos a minőségre figyelni és kellő 
információval is rendelkezni, hogy ár-érték arányban megfelelő terméket kapjunk. Ennek 
egyik legfontosabb biztosítéka, ha hozzáértő energetikai szakértővel terveztetjük meg 
otthonunk energetikai felújítását; a kivitelezés minőségét pedig műszaki ellenőr 
alkalmazásával tudjuk garantálni. Mivel a piacon nagyon sok féle megoldás, nagyon sok 
féle összefüggés alapján lehet termékeket és termékrendszereket választani, ezért a 
tudatosságot, és az okos döntéseket a meglévő állapotból, az igazi, valós szükségletből 
kiindulva javasoljuk összeállítani. Vagyis, igazából azt kellene választani, amire az épület 
adottságai alapján a legjobban szükség van, figyelembe véve az ár-érték arányokat és a 
termék beszerezhetőségét, alkalmazhatóságát is. Az alábbiakban e folyamatok részletes 
kifejtésével, tematikusan, a leggyakrabban előforduló műszaki megoldások és problémák 
kapcsán raktuk össze a folyamatokat. 
 
Első lépésként, az elindulásához, az alábbi felmérési adatlapot állítottuk össze, ez nagyon 
fontos alapinformációkat tartalmaz a felújítás megtervezéséhez, a projekt hatékony 
műszaki megoldásainak kidolgozásához. 
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2. TERMÉKVÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE FELMÉRÉSSEL 
 
FELMÉRÉSI ADATLAP 
 
I. Általános adatok 
Tulajdonos(ok) neve, elérhetőségekkel: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Az épület címe: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……… 
Családi ház      /      Társasházi lakás (ingatlan jellege) 
Új építés       /     felújítás 
Építés éve/használatbavételi engedély (van / nincs) dátuma: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Tervdokumentáció van e a felméréshez: igen / nem 
Rezsi számlák (víz, gáz, elektromos áram 1 évre visszamenőleg) rendelkezésre állnak e: 
igen / nem 
II. LEHETSÉGES MUNKAFOLYAMATOK: 
 1. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS: igen / nem                   
 Ha már elkészült, a felújítás éve: ………………………………………………………………. 
  A rendszer beszabályozása megtörtént e, mikor: …………………………………………... 
 1.1. SZELLŐZÉS-LÉGTECHNIKA:  igen / nem 
Ha már megtörtént, akkor a felújítás éve: ………………………………………………………… 
 2. HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE: igen / nem 
Ha már megtörtént, akkor a felújítás éve: ………………………………………………………… 
 3. HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS: igen / nem 
Ha már megtörtént, akkor a felújítás éve:…………………………………………………………. 
 4. PADLÁSFÖDÉM VAGY ALULRÓL HÜLŐ FÖDÉMSZIGETELÉS: igen / nem 
Ha már megtörtént, akkor a felújítás éve:…………………………………………………………. 
                5. VILÁGÍTÁSTECHNIKA KORSZERŰSÍTÉSE:     igen / nem 
                MEGJEGYZÉSEK (a felújítási folyamatokkal, igényekkel kapcsolatosan):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

1. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS: a telepítési környezet megváltoztatásával, az adott építés 
korában lévő előírások azonnal megváltoznak, és az új előírások a mérvadóak. 
(Fényképeket készíteni) 

Meglévő kazán típusa, neve, elhelyezése (adattábla, földgáz, elektromos, fa tüzelésű, 
vegyes tüzelésű): 
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….……….……..………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................................ 
Meglévő fűtésrendszer típusa, megoldása (osztó-gyűjtő, szivattyú típusa, padlófűtés van-
e) összefüggésekben: 
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
Biztosítható e a fűtéstestek önálló szabályozása, a fűtőtestek elhelyezése, kapcsolatok 
kialakítása: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Tüzelőanyag típusa; milyen formában történik a használati melegvíz előállítása (pl.: 
villanybojler), napi átlagos melegvíz fogyasztás liter/nap: 
…………………………………………………………….………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Fűtésrendszer szabályozása, megoldások (pl.: fali termosztát): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

1.1. SZELLŐZÉS-LÉGTECHNIKA 

3 fő cél:  - penészmentes, atkamentes tér 
  - nyílt égésterű készülék biztonságos működését biztosítani kell 
  - elvezetni a szennyezett levegőt, a megfelelő bevezetés mellett 
Konyhai főzőberendezés típusa (gáz, elektromos, vegyes), elhelyezése: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Helységkapcsolatok, a levegő áramlásának iránya, lehetőségei (nyílászárók szellőzői 
(ajtószellőző rács), beáramlás-kiáramlás jelölése sematikusan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Konyha szagelszívó berendezés van e (bekötési módja, hova):   igen / nem  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Nyílt égésterű kandalló, vagy cserépkályha van e a helységben (bekötési módja, hova): 
          igen / nem 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Vizes helységekben van e gépi, ventilátoros elszívás? Villanykapcsolós, vagy saját 
kapcsolós működtetésű? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
A lakott alapterület hány %-a van klimatizálva: ……………………………………………... 
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2. HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK, Beltéri nyílászárók 

Meglévő nyílászárók típusa, beépítése, anyaga, színe (kültéri-beltéri): 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Méretek (ajtók, ablakok), bukó, nyíló, bukó-nyíló, ajtók esetében van e küszöb, vagy csak 
burkolatváltó elem, egyéb megjegyzések: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Árnyékolásra (redőny, reluxa) szükség van e: (jelenlegi állapot) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Nyílászárók lehetséges kiegészítői (pl.: szúnyogháló, toktoldó stb.): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS 

Meglévő falszerkezet típusa, vastagsága (szomszéd házzal érintkező fal): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Van e problémás csomópont, szerkezet: (hőhidas szerkezet, kilátszó vasbeton elemek, 
penészesedés…) ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
Átlagos belmagasság (m-ben): ……………………………………………………………………… 
Födém vastagsága, típusa: …………………………………………………………………………… 
Milyen a lakószobák tájolása:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Kiegészítő profilok: 

 lábazati indító profil: …………………..…………………………………………………… 

 hálós élvédő: ……………………………..…………………………………………………… 

 ablakcsatlakozó profil: ……………..………………………………………………………. 

 dilatációs profil (negatív sarok):…………………………………………………………... 

 vízorr profil: …………………………………..………………………………………… 

Hőszigetelő anyag típusa, vastagsága:  
 normál fehér polisztirol lap: ………………………………………………………………. 

 GRAFIT polisztirol lap: …………………………..……………………………………....... 

 CLÍMA polisztirol lap: ………………………………………………………………………. 

 ÁSVÁNYGYAPOT lap: ………………………………..…………………………………….. 

 Esetleges EXTRUDÁLT polisztirol lap lábazathoz:…………….……………………… 
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Fedővakolat típusa (a hőszigetelő anyag típusa meghatározza): 
 diszperziós vékonyvakolat 

 szilikát vékonyvakolat 

 szilikon vékonyvakolat 

 lábazati szigeteléshez használt vékonyvakolat 

Dűbel típusa: A meglévő falszerkezethez és a hőszigetelő rendszer típusához 
alkalmazkodva (pl.: ásványgyapotos rendszerhez acélszöges dűbel, vagy kohóhabsalak 
tégla esetén egyedi dűbelméret kell) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Megvalósításhoz:  önerőből / hitelből 
Igény van e pályázati források felhasználására: igen / nem 
Egyéb felújítások: 

 Mikor volt utoljára belső festés? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mikor tervezik a következő belső festést vagy belső felújítást? 
………………………………………………………………………………………………… 

 Burkolás: ……………………………………………………………………………………… 

 Festés: ………………………………………………………………………………………… 

 Villanyvezetékek cseréje, izzók korszerűsítése (LED-es technológia): 
……………………………………………………….……………………………………… 

 Belső ajtók esetleges cseréje: ……………………………………………………………………………….……………… 

 Szaniterek cseréje: ………………………………………………………………………… 

 Van e térburkolás: ………………….……………………………………………………… 

 Van e garázs, garázsajtó: …………….………………………………………………….. 

 Tető kialakítása, cserepek: ……………………………………………………………... 

Dátum: ………………………… 
  Felmérést végző neve, aláírása:…………………………………………… 
 
Tulajdonos aláírása: ……………………………………………………………………… 
 
 
A napelemes, és napkollektoros (részben) rendszerek tervezésénél, az alábbi adatlap 
kitöltése, elengedhetetlen, hogy tényleges és releváns adataink legyenek egy előzetes 
tervezéshez: 
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A fenti dokumentációk összegyűjtése, egy kis odafigyeléssel, akár egyedül, szakmai 
segítség nélkül is kitölthető, de úgy lenne a leghatékonyabb, ha szakemberrel közösen 
készülne el. Az így végigvitt kérdések, összességében, egy „kórképet” adnak a jelenlegi 
állapotról, és ez alapján a lehetséges tovább megoldásokról, minden felújítási 
szegmensben. Ez adja meg az alapokat, ez az, ami minden további megoldást, vagy a 
megoldásokhoz tartozó költségelemet befolyásolni fog. Minden, mindennel összefügg, ez 
itt, ebben az esetben különösen igaz. 
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3. FOGALOMTÁR A FELÚJÍTÁSOKHOZ 
 
Ezek után azzal is tisztában kellene lenni, hogy mi is pontosan micsoda az épületben. Ehhez 
adunk egy kis szómagyarázatokat, hogy mindenki tudja, miről is van szó, amikor 1-1 műszaki 
szakszó, 1-1 műszaki szakkérdés felmerül. 
 
3.1.    Fűtés típusa 
Korszerű fűtési rendszer kialakítása, fejlesztése (egyedi fűtés, lokálisan vagy központi fűtési 
rendszer megoldás) 

- Vegyes tüzelésű kazán: tűzifa- illetve szén eltüzelésére alkalmas kazánberendezés. 
Szinte kizárólag nyitott tágulási tartállyal (padláson elhelyezett tartály), kéménybe 
bekötött berendezés. 

- Cirkófűtés:  
o hagyományos: általában lakáson belül elhelyezett fali, központi fűtésre 

alkalmas készülék. Szivattyúval keringeti a fűtővizet a hőleadókban. (pl.: 
radiátorok) 

o Kondenzációs cirkófűtés: általában lakáson belül elhelyezett fali, központi 
fűtésre alkalmas készülék. Szivattyúval keringeti a fűtővizet a hőleadókban 
(pl.: radiátorok), de kondenzációs elven működik. 

- Kandalló vagy cserépkályha: Általában egyedi lakásfűtő berendezés (1 vagy 1 
helység fűtésére). Szilárd tüzelésűek, de a cserépkályha – főleg a nagyon régi 
bérlakásokban – HÉRA gázégővel, gáztüzeléssel is működhet. 

- Elektromos fűtőberendezés: a kazán elektromos árammal állítja elő a hőenergiát, 
ezt központi elektromos fűtésnek hívjuk. Az elektromos kazán alkalmazása előtt meg 
kell szerezni az elektromos művek írásos engedélyét a beszereléshez. A családi 
házakban működő elektromos kazánok legkisebb teljesítménye 3,0 kW, a 
legnagyobbaké meghaladja a 63 kW-ot. A kazánok háromfázisú vezetékkel 
csatlakoznak a hálózatra, a feszültség általában 3 x 230V vagy 3 x 380V. A kazánt fel 
kell szerelni önálló védőbiztosítókkal ellátott áramkörrel. A kazán fő fűtőrésze a 
fűtőspirál, teljesítménye változtatható, pl. növelhető újabb fűtőspirál 
behelyezésével. Néhány kazánban fűtőspirál helyett fűtőelektródák vannak. 

- Gázkonvektor: közvetlenül a szabadba vezetett (parapet konvektor), illetve, 
kéménybe kötött változata is létezik, egyedi lakásfűtő berendezés, önállóan, 
egyszerű módon szabályozható 

- Kondenzációs kazán: általános, lakáson belül elhelyezett fali, központi fűtésre és 
melegvíz készítésre is alkalmas készülék (kombi), akár beépített HMV (használati 
melegvíz) tárolóval, de kondenzációs elven működik (A kondenzációs kazánok vagy 
más néven égéshőkazánok a tüzelőanyagokat – elsősorban a földgázt – 
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leghatékonyabban égetik el, ill. hasznosítják. A tüzelőanyag elégetésekor keletkező 
vízgőz rejtett hője a tüzelőanyagok égéshőjének és fűtőértékének különbsége. Az 
égéshő és a fűtőérték közötti különbség földgáznál a fűtőérték 11 %-a. A 
kondenzációs kazánok nagyméretű hőcserélője és megfelelő kialakítása lehetővé 
teszi, hogy az égéstermék 30-40 °C-on távozzon. A kis füstgáz-hőmérséklet 
eredményeként az égéstermék hőtartalmának és a távozó vízgőz párolgási 
hőjének jelentős része a lakás fűtésére hasznosítható.) 

3.2.  A meleg vizet (HMV= használati melegvíz) előállító készülék 

- Kondenzációs kazán: fentiek alapján megfogalmazva 
- Átfolyós kombi kazán: általában lakáson belül elhelyezett fali, központi fűtésre és 

melegvíz készítésre is alkalmas készülék. Egy „dobozon” belül két funkció, akár 
beépített tárolóval. 

- Kondenzációs kombi kazán: fentiek alapján már megfogalmazva 
- Gázbojler: gázüzemű forróvíz tároló, fürdőszobában, háztartási helységben 

felszerelt, kéményes vagy kémény nélküli készülék. 
- Átfolyós gáz-vízmelegítő: általában lakáson belül elhelyezett fali, melegvíz 

készítésre is alkalmas készülék. 
- Villanybojler külön mért áramról: villamos forróvíz tároló, köznapi néven 

villanybojler, fürdőszobákban, konyhában, háztartási helységekben felszerelt, akár 
„éjszakai” áramról is működő készülék. 

- Átfolyós villanymelegítő: Fürdőszobában vagy konyhában elhelyezett melegvíz 
előállító berendezés, ami önálló elektromos egység (nem kapcsolódik fűtési 
berendezéshez) 

 
3.3. Hőszigetelések megnevezése, műszaki értelmezése 

- Polisztirol lap: Az EPS-t (expandált polisztirol lap) kőolajból és földgázból állítják elő 
komplex folyamatok eredményeképpen, ipari melléktermékből, amelyek során 
környezetünket változatos terhelésnek tesszük ki (többek között szénhidrogén-
emissziók következtében). A szerves vegyületek nyomai az előállítást követő első 
három hónap során elszöknek, ezt követően már az értékek a határértékek alatt 
helyezkednek el. (nem szereti a vizet) 

 

- Ásványi hab lemez: alapanyagai a kvarchomok, cement, mészhidrát, anhidrit, 
proteinhab, víztaszító anyagok és víz. A lemezek megkeményítése gőznyomással 
történik, ezt követően egy szárítási eljárás során a lemezekből elvonják a vizet. 
Mesterséges szigetelőanyag, amelynek alapanyagai világszerte bőséges 
mennyiségben megtalálhatóak. 
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- XPS lap, extrudált hőszigetelés: Az XPS-t az EPS-sel azonos módon gyártják. A 
végén azonban a sztirolgömböcskéket különböző hajtógázokkal még fel is 
habosítják (extrudálják). A polisztirol kamrácskáiban található CO2 helyébe 
bizonyos kicserélődési folyamatok eredményeképpen rövid idő alatt levegő lép. Az 
XPS mesterséges szigetelőanyag, amelynek tulajdonságai többségükben az EPS-
ével azonosak, lemezes formájában minden méretben kapható, a nyomásállósága 
nagyon jó, és a víznek is jó hatásfokkal ellenáll.  

 

- Üveg- és kőzetgyapot lap: Az üveggyapot és a kőzetgyapot nagyon hasonló 
termékek, amelyeket közös néven ásványi gyapotnak nevezünk. Az üveggyapot 
65%-ban kvarchomokból/ újrahasznosított üvegből, 14%-ban pedig szódából, 
dolomitból, földpátból és mészkőből áll. A kőzetgyapot 97%-ban bazaltból, 
diabázból és dolomitból áll. A megolvadt kőzetből 1.400 °C-os hőmérsékleten finom 
fonalakat fonnak, kötőanyagként fenolformaldehidet adnak hozzá, és forró levegő 
áramoltatása mellett megkeményítik. A beépítés utáni formaldehid-gáz kibocsátás 
a határérték alatt marad. 

 

3.4. Megújuló energiák esetében felmerült fogalmak (forrás: 
https://www.mnnsz.hu/szolar-segedletek/szolar-szotar/) 

- napelem: A napelem egy olyan villamos eszköz, amely a Nap sugárzását közvetlen 
elektromos energiává alakítja át a fényelektromos jelenség alkalmazásával. A 
napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától 
és a sugárzott fény hullámhosszától, valamint annak beesési szögétől. 
Struktúrájától függően különbséget teszünk monokristályos és polikristályos 
napelemek között. 

- inverter (DC/AC konverter): A napelemek és a hálózat közötti kapcsolatot biztosító 
eszköz; elsődleges feladata a modulok szolgáltatta egyenáram átalakítása 
szinuszos váltakozó árammá. Hálózatra kapcsolt esetben az inverter további 
szinkronizációs és védelmi feladatokat is ellát, ami biztosítja az erőmű illeszkedését 
az áramszolgáltatói követelményekhez. 

- hybrid inverter: ugyanaz, mint a normál inverter, de egy műszaki megoldás 
segítségével képes a hálózatra táplálni, és sziget üzemben is működni 

- hálózatra táplálás: a megtermelt energiát a fogyasztói hálózatba táplálja a 
napelemes rendszer, ad-vesz mérőóra segítségével a mérésben 

- nem hálózatra táplálás, sziget üzem: a megtermelt energiát a rendszer azonnal 
felhasználja, vagy akkumulátorba tölti, azaz nem termelünk a fogyasztói hálózatba 



RenoHUb project (845652) 

D2.7. Product selection guide 

Page 17 of 38 

Version 2.0,  

14/01/22 

 

- akkumulátor: Energiatároló eszköz; mely speciális, ciklusálló változat. Képes hosszú 
időn keresztül jó hatásfokkal feltöltődni, majd kisülni akár tároló képessége 20%-áig 
is. Ezek az akkumulátortípusok a ciklusállóságot jóval nagyobb tömegű ólommal 
tudják biztosítani, így sokkal nehezebbek az azonos tároló képességű 
gépjárműindító savas ólomakkumulátoroknál és költségesebbek is. Az 
autóakkumulátorok 1-1,5 év alatt tönkremennek a szél- és napenergiát hasznosító 
rendszerekben. Ez idő alatt is nagyon rossz hatásfokkal és nagy 
energiaveszteséggel (önkisülés) üzemelnek. Ezzel ellentétben a korszerű szolár 
savas ólomakkumulátorok 6-10 évet bírnak ki. 

- Szolár célra (szigetüzemű rendszerekhez) zselés akkumulátorokat is alkalmazunk, ez 
gondozásmentes, de ára duplája a savasnak. Van már lehetőség háztartási méretű 
energiatárolók beszerzésére is, lényegében egy kazán méretű, falra szerelhető 5-7 
kW-os energiatárolóról beszélünk, amely, a hybrid inverterek segítségével kerülnek 
feltöltésre, és segítségükkel biztosítható az önálló, sziget üzemű működés is. (vagyis, 
akkor is működnek, ha nincs áram, és biztosítanak megfelelő villamos energiát a 
kapacitásuk végéig…) 

- napkollektor: A modern fűtési rendszerek napkollektorokkal kombinálhatók, melyek 
melegvíz készítéshez vagy kisegítő fűtésként illeszthetők be a fűtési körbe. 
Legtöbbször csak használati melegvíz előállítására célszerű alkalmazni. Egy családi 
ház esetében jellemzően a vízmelegítésre használt energia 60%-át lehet 
megtakarítani egy adott évben. Az épület adottságai, funkciói, a benne élők vagy 
dolgozók igényei az esetek egy részében indokolhatják a napkollektor 
fűtésrásegítésre való alkalmazását. (pl.: egy családi ház esetében 5 főnél több 
lakos, és/vagy medence használatnál a víz felmelegítésére, gondos tervezést 
igényel) A napenergiás melegvíz/fűtési rendszerekben használt napkollektoroknak 
két típusa van: sík- és vákuumcsöves kollektor.  

o A síkkollektor legfőbb jellemzője a fekete abszorber felület, melyet a Nap 
irányába kell telepíteni. Az abszorber bevonatát úgy tervezték, hogy képes 
legyen a napsugárzás maximumát elnyelni és a sugárzás csak nagyon kis 
részét tükrözze vissza. Az energiát az abszorber felülete alatti 
csőrendszerben cirkuláló hőszállító folyadék nyeli el. 

o Vákuumcsöves kollektorok: A hőveszteség az üvegcsövekben lévő 
vákuumnak köszönhetően teljesen kiküszöbölhető. Az üvegcsövek alatt 
található tükrök a napfényt egyenesen az abszorbercsőre irányítják, ezáltal 
nagyobb hatékonysággal bírnak, mint a síkkollektorok. 

- hőszivattyú: A hőszivattyú egy gép, amely egy alacsony hőmérséklettel rendelkező 
tárolóból (általában a környezetből) technikai munka segítségével termikus 
energiát képes felvenni és ezt – a meghajtó energiával együtt – használati hő 
formájában egy magasabb hőmérséklettel felfűtendő rendszernek tovább adja. 
(fűtési vagy hűtési rendszer) 
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4. A “MI” UTÁN A “HOGYANT” HOGY CSINÁLJUK 
JÓL? 

 
A hogyan előtt kiemelten fontos, hogy a döntéseket mi alapján hozza meg, mielőtt bárkitől, 
bármilyen szolgáltatást, munkát megrendelne, ne kövesse el az alábbi hibákat: 
 

- Nem megbízható gyártó termékei közt keresgélünk… 
- Nem vesszük figyelembe a ház sajátosságait… 
- Nem a beépített termékrendszer „U” értékét (hőátbocsátási tényező, ami minél 

alacsonyabb értékű, annál jobb hőszigetelő képességről beszélünk, vannak 
előírások az energetikai irányelvekben, pl.: falszerkezetnek: 0,24W/m2 K vagy ennél 
jobb, padlásfödém, tető: 0,17W/m2 K) nézzük, hanem az egyik termékrendszer elem 
vastagságát, vagy „U” értékét… 

- Nem kérünk szakmai segítséget, csak a szomszéd, vagy a koma, aki segít… 
- Helyszíni felmérés nélkül készült árajánlatot fogadunk el... (még, ha pénzbe is kerül a 

kiszállás, olcsóbb, mint egy elrontott gyártási méret, ami nem építhető be, mert 
szűkebb lett…) 

- Kizárólag az ár alapján döntünk… nem vesszük figyelembe, azt, hogy milyen egyéb 
költségek is felmerülhetnek… 

- Olyan kereskedőnél, kivitelezőnél vásárolunk, aki csak terméket kínál, de nincs 
mögötte szervizcsapat, vagy kivitelező háttér… 

- Magunk próbáljuk meg beépíteni… (vannak esetek, amikor a közösségi médiában 
lévő csoportok, és videók segítségével ez működik, de a legtöbb esetben nem, főleg 
úgy, hogy ilyenkor a legtöbb esetben a garanciális feltételek nem biztosíthatóak…) 

- Nem ismerjük az adott műszaki megoldásnál, termékrendszernél, a fontos 
biztonsági követelményeket (tűzvédelmi-, beépítési-, egyéb műszaki 
követelmények) 

- Nem kérjük el, netán nem is kapjuk meg a beépített termékrendszerek, műszaki 
megoldások esetében, a szükséges papírokat (műszaki jegyzőkönyvek, engedélyek, 
gépkönyvek, stb.). 

Ha a szakember, a mérnök megvizsgálta az Ön otthonát, a kiindulási alapokat, és 
egyeztetett Önnel a terveiről, lehetőségeiről, lakhatási szokásairól, azután megfogalmaz 
egy zöldotthon megvalósítási folyamatot, melynek eléréséhez az alábbi műszaki 
megoldások jöhetnek szóba, a fenti fogalmak ismeretében megfogalmazva 1-1 műszaki 
megoldást. 
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5. GARÁZSKAPU CSERE 
 
Amennyiben van az épülettel összeépített garázsa, akkor felmerülhet a garázskapu cseréje 
hőszigetelt, szekcionált garázskapura, mit is jelent a szekcionált garázskapu fogalma: A 
szekcionált garázskapu több vízszintesen elhelyezkedő lamellából áll, amelyek nyitáskor a 
garázs mennyezete alá csúsznak fel, vagy oldalra a fal mellé gördülnek be. Helytakarékos, 
és mivel nyitás közben sem lóg túl a kapu síkján – szemben a billenő kapukkal – ezért 
közvetlenül elé parkolhatunk, és utcafrontra, járda elé is beépíthető. Mivel a nyílás belső 
oldalára szerelik fel, akár íves kapunyílásba is beépíthető. Szín, felület és motívum 
tekintetében rendkívül széles a választék. 
 

6. HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ CSERE 
 
Amennyiben, otthonának nyílászárói 15 évnél régebbiek, (fa-, fém- vagy ma már 
korszerűtlen műanyag profilokból készültek), akkor egy teljes, korszerű, legalább 3 rétegű 
hőszigetelt üveggel készült, legalább 88 mm-es profilvastagságú műanyag (vagy fa) 
nyílászáróra érdemes cserélni. A nyílászárócserével együttesen gondoskodjon a megfelelő 
árnyékolási szerkezetek kialakításáról, azok nyílászáróval együttes kialakításáról (rejtett és 
egyben szigetelt redőnytokkal vagy látszó megoldásként, ha lehet, fontolja meg az 
elektromos működtetést…).  
Egy kicsit bővebben, az adott nyílászáró szerkezetekkel kapcsolatosan, néhány 
alapfogalom a műszaki megoldások tisztázására: 
 

- Mit kell tudni a légkamrákról műanyag nyílászáró esetén?  
A gyártás során a nyílászáró profilok teljes keresztmetszetén belül, úgynevezett 
légkamrákat alakítanak ki, kihasználva a levegő kiváló hőszigetelési képességét. 
Minél több a légkamrák száma, annál jobb a nyílászáró profil hőszigetelési 
képessége. Az 5 vagy ennél több légkamrás profil további előnye, hogy a nagyobb 
beépítési mélységének, a szerkezet vastagságának köszönhetően a nyílászáró 
statikailag sokkal megbízhatóbb, merevebb lesz. (lefordítva: kinyitás után az ablak 
nem lóg, nem szorul az elmozdulás miatt…) A régi, ma már kevésbé használatos 3 
légkamrás profilokba általában 1,3-1,4 W/m2 K, az 5 vagy ennél több légkamrásba 
pedig 1,0 W/m2 K, vagy háromrétegű, 0,7 W/m2 K hőátbocsátási tényezővel 
rendelkező üveget építenek be. 

- Milyen szempontokat kell figyelembe vennie a kiválasztás előtt?  
Azon túl, hogy megválasztjuk a nyílászáró színét, a külső párkány és belső könyöklő 
anyagát, a profilkamra számot és az üvegezést a kellő hőszigetelés érdekében, a 
következő speciális szempontokat is figyelembe kell venni:  

o Tervezik-e az épület homlokzati falainak utólagos, teljes homlokzati külső 
hőszigetelését? Tervezik-e külső árnyékoló (redőny) felszerelését?  
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o A hőszigetelésen kívül szükség van-e fokozott hangszigetelésre (pl. 
forgalmas út felőli oldalon)?  

o A lakás milyen légellátást igényel (pl. gázkészülékek miatt, ha hozzányúlunk, 
akkor már az új GMBSZ előírásoknak kell megfelelni)?  

o A földszinti nyílászárók esetében szükség van-e különleges üvegezésre a 
betörésvédelem fokozása érdekében?  

o Az épület elhelyezkedése, a beépítés magassága indokolja-e különleges 
merevítés alkalmazását a jelentősebb szélerősség miatt?  

o A garanciális és egyéb javítások miatt a több évtizedig használandó 
nyílászáró gyártóját évek múlva is el lehet-e érni?  

o Az épület helyi védettség vagy műemléki védelem alatt áll e?  

Hogy miért fontosak mindezek? 
Sajnos, a gyakorlatban többször találkoztunk olyan nyílászárócserével, ahol ezeket a 
szempontokat nem vették figyelembe, ami a következő kellemetlen következményekkel 
járt: Amennyiben nem gondol a fal utólagos hőszigetelésére és nem építjük be az ablak 
körül tokpótlókat – ezzel biztosítva a helyet a hőszigetelés elhelyezéséhez – abban az 
esetben a kellő méretű hőszigetelés az ablakok körül eltakarná az ablaktokot, így az vagy 
nem készül, vagy a kelleténél lényegesen keskenyebb szigetelést helyeznek fel.  
 
Az ablak mellett – hőszigetelés hiányában – hőhíd alakul ki, ami kedvez a belső oldalon a 
páralecsapódásnak és ez által a penészesedésnek. Ennél súlyosabb probléma, ha a külső 
párkányon túlnyúló, nagyobb vastagságú a hőszigetelés, ezzel eltakarva a bejutó 
csapadékvíz és kondenzvíz kivezetésére szolgáló vízkivezető réseket, aminek az a 
következménye, hogy a nyílászáró alja idővel megtelik vízzel, amiben penészgombák 
szaporodhatnak, majd a szennyezett lé befolyik a falszerkezetbe és a helyiségbe, mivel 
kifelé képtelen távozni. A redőny megfelelő felszereléséhez a redőnydoboz és a doboznál 
kialakuló hőhíd meggátolására beépítendő hőszigetelés helyigénye miatt a nyílászáró 
beépítési síkját (külső homlokzati síktól való távolságát) és a felső tokpótló magasságát 
kell körültekintően meghatározni. Amennyiben ez nem megfelelő, abban az esetben 
előfordulhat, hogy a redőnyt utólag nem lehet felszerelni, vagy csak oly módon, hogy a 
homlokzati síkból jelentősen kiáll a redőnydoboz és még az ablaküveg felső részét is 
eltakarja, ami jelentős esztétikai problémát jelent. Amennyiben a fal külső hőszigetelése 
annyira rátakar az ablaktokra, hogy a redőny gurtnit nem lehet elhelyezni, abban az 
esetben nem lehet a redőnyt felszerelni, esetleg csak lényegesen drágább motoros 
működtetésűt.  
 
Az üvegezés körültekintő megválasztásával a kellő hőszigetelésen túl a biztonsági 
üvegezéssel a betörésvédelmet, a különböző reflexiós fóliákkal pedig a napsugarak általi 
túlmelegedést, és a betekintés elleni védelmet lehet megoldani. Fontos megjegyezni, hogy 
bizonyos üvegezések (pl. a legkorszerűbb 3 rétegű hőszigetelő üvegezés) csak megfelelő 
vastagságú és merevségű profilból készült nyílászárókba építhetőek be, ezért utólagos 
beépítésüknél ezt is vizsgálni kell. A műemléki- és vagy helyi védettségű épületek esetében 
sokszor a nyílászáró szerkezet teljes cseréje nem megoldott. Itt vagy a tokszerkezet teljes 
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felújítását és a beépítésre kerülő szárny cseréjét engedélyezik csak, ezt minden esetben 
pontosítani kell, mert a költségeket jelentősen befolyásolhatja. 
 
Ha mindezekkel megvan, akkor az ajánlatokban már igen részletes, és az Ön helyszínére is 
megfelelő műszaki tartalmú ajánlat érkezik meg, de azért fontos, hogy ebben benne 
legyenek az alábbiak: 
 
Több helyről részletes ajánlatot érdemes kérni, amelynek legalább az alábbiakat 
tartalmazza:  

- Profil: típusa, légkamra szám, acélmerevítés.  
- Vasalat: ami biztosítja a nyílászárók működtetését.  
- Üveg: (régi használatban: „k”) Ug értéke (a szerkezetre vetítve), hangszigetelő (Rw) 

képessége.  

A következőket ritkán tüntetik fel az árajánlatokban, viszont fontosak, és meghatározzák az 
árat: reflexiós üvegezés (napvédelem), ornament üvegezés, biztonsági üvegezés, fóliázott 
színes profil, kiegészítő vasalat, rolós szúnyogháló, elé épített műanyag lamellás redőny, 
felé épített műanyag lamellás redőny, fehér, belső műanyag párkány, fehér, külső 
alumínium párkány, takaróléc. 
 

6.1. Milyen szerelési és egyéb költségekre számíthat?  
 

Kibontás költsége, beépítés költsége, redőnyök szerelési költsége, szállítás költsége, 
kibontott szerkezetek elszállításának költsége, falazatjavítás költsége (ez legyen a beépítő 
költsége) esetleges glettelés festés, tapétázás és burkolás költsége (ez megegyezés 
alapján dől el általában, itt érdemes felülvizsgálni, hogy ezzel egy időben elvégezzék e a 
belső felújítási munkákat is…)  
 
A fentieken túl nagyon fontos a gyártási határidő (jelenleg 3-6 hét a műszaki tartalom 
bonyolultságától függően), valamint a beépítési határidő is a járulékos munkákkal együtt, 
vagy nélküle 1-5 munkanap is lehet, a darabszámtól függően. (vagy ha több szintes házról 
beszélünk, akkor még több is, ha az adottságok ezt kívánják, kell-e daruzni stb.) 
 

7. ÁRNYÉKOLÁSI MEGOLDÁSOK 
 
Az új műanyag, vagy fa nyílászárókra rendelhető redőny, szúnyogháló, illetve 
szúnyoghálóval kombinált redőny is, valamint reluxa. Elhelyezési szempontból kétféle 
redőnytípus létezik: a nyílászáró elé, illetve a fölé épített változat. A falazat, illetve az Ön 
igényei határozzák meg az adott típus alkalmazását. (Ne feledje a szigetelésvastagságot 
sem, mindezek méretezésénél kérje szakember segítségét…) Mindkét típus létezik vakolható 
kivitelben is, amelynek az új építésű ingatlanok esetén is van jelentősége. A redőny 
rendelhető műanyag vagy alumínium lamellázattal, viszont bizonyos körülmények és 
mérethatárok befolyásolhatják a választást. Árban mindenképpen kedvezőbb a műanyag 
változat, de például 1500 mm széles ablak esetében már nem ajánlott az alkalmazása. 
Miért nem célszerű legyártani az 1500 mm szélességű ablakra a redőnyt műanyag 
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lamellával? Biztosan látott már olyat, amikor a szél szabadon lengeti a redőny lamellát. Ez 
azért fordulhat elő, mert a műanyag lamella nem olyan merev, mint az alumínium, így a 
szél alákap, sőt ki is tépheti a lefutóból. Az is előfordulhat, hogy a műanyag lamellát a szél 
ereje nekinyomja az ablaknak, amely zörgő hangot ad. Az alumínium lamellánál mindez 
nem következhet be. Az alumínium lamellás redőnyöket adott színskála alapján is le tudják 
gyártani. 
 

7.1. Szúnyogháló (ugyan nem az energetika része, de a nyílászáró cseréhez szorosan 
kapcsolódik) 

Korábban említettem a kombinált redőnyt, ennél a típusnál a redőnyszekrényből lehet 
lehúzni a szúnyoghálót is, amit alul stiftekkel lehet reteszelni. A kombinált változatot csak 
bizonyos szélességi és magassági méreteken belül lehet legyártani, mivel műszaki okokból, 
illetve kényelmi szempontból bizonyos mérethatár felett nem alkalmazható. Rendelhető 
csak rolós szúnyogháló redőny nélkül, illetve fix, és nyitható szúnyogháló is, ez utóbbit 
erkélyajtóknál alkalmazzák. Mikor kell az elektromos kivitel? A redőnyök működtetése 
alaphelyzetben kézzel történik, viszont tudni kell, hogy 3,5 m2 felett ajánlott, 4,0 m2 felett 
pedig kötelező a motor alkalmazása. Az ok egyszerű: a 4,0 m2-es redőny súlya közel 20 kg, 
ezért a folyamatos terhelésnek a gurtni nem képes hosszú távon ellenállni. Ha mégis motor 
nélkül szerelnénk fel, annak állandó gurtni szakadás lenne a következménye. Ma már 
azonban nem ritka, hogy az előbb említetteknél kisebb nyílászárók esetében is beépítenek 
elektromos redőnyöket, amelyek távirányítóval működnek. Ennek a kényelmi 
szempontokon túl szerepe lehet abban, hogy egyszerűbben, és hatékonyabban állítható 
az árnyékolás télen a benapozás emeléséért (melegítse a lakás tereit), nyáron pedig a 
nyári túlmelegedés csökkentéséért (segítse a lakás tereinek hűtését). Hogyan készítse elő 
nyílászáróit az árnyékoláshoz? Nem szabad elfelejteni a lehetséges árnyékolástechnikai 
megoldásokat végiggondolni, mivel így számos későbbi probléma elkerülhető, ha 
megfelelően előkészíti jövőbeli terveit. Mérlegelni kell, hogy szeretne-e majd valamikor 
redőnyöket. Nem baj, ha most nincs annyi pénz, hogy a nyílászárókkal együtt a redőnyöket 
is megrendeljék. Lehetőség van arra, hogy ha a felújító előre jelzi későbbi szándékát, akkor 
plusz pár ezer forintért már úgy gyártassa le az ablakait, hogy arra a későbbiekben a 
redőnyök bármikor gond nélkül felszereltethetők legyenek. Ezzel szemben a reluxa és a 
szúnyogháló nem igényel előkészítést. 
 

7.2. Mi a megoldás akkor, ha Ö nem szeretné, ha kiszerelnék a régi ablaktokot?  

A legtöbb esetben nem javasolt műanyag nyílászárók beépítését a régi fatokba. Miért? 
Technológiai okok: Egy új nyílászáró súlyát a több tíz éves kiszáradt ablaktok nem tartja 
meg, mivel sok esetben a régi tok és az épület falszerkezete közötti akár 5–10 cm-es 
elhelyezési hézagot annak idején ismeretlen anyagokkal, építési törmelékkel töltötték ki. A 
régi falok a kültéri és beltéri hőmérséklet-különbség hatására mozog. A 
nedvességtartalom változása miatt minimálisan zsugorodik, illetve tágul. Ezért nem lehet 
egy fix ponthoz rögzíteni az új szerkezetet. A műanyag nyílászárókat szigorúan vízszintesen, 
illetve függőlegesen kell beépíteni ahhoz, hogy hosszú távon kifogástalanul működjenek. A 
régi ablaktokba beépített nyílászáró mérete csökken, így az üvegfelület is, ezért kevesebb 
fény jut be a lakásba. A szabadon maradt fa felületeket továbbra is évente felületkezelni 
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kell. Persze a fentieken túl vannak gazdaságossági tényezők is, melyek befolyásolhatják a 
döntéseket. Azonban ebben az esetben, tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen hátrányai 
vannak ennek a megoldásnak. 
 

8. TELJES HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS 
 
Az épület adottságainak – meglévő szerkezet, elhelyezkedés stb. – ismeretében kell 
megtervezni és kiválasztani a megfelelő teljes homlokzati hőszigetelést, az összes lényeges 
kiegészítő elemmel együttesen (itt fontos hangsúly van a hőszigetelő lap anyagán, hogy 
expandált polisztirol – ismertebb nevén: Nikecell – lapról vagy ásványgyapot hőszigetelő 
lapról beszélünk…). Ahhoz, hogy a kiválasztott teljes homlokzati hőszigetelés biztonsággal 
fennmaradjon a függőleges falon vagy a vízszintes felületeken, megfelelő rögzítő elemeket 
is kell választani hozzá, különféle dűbeles rögzítési megoldásokhoz. (itt aztán ténylegesen 
nem mindegy, hogy az alapfelület milyen…) 
 
Amikor már túl vagyunk a garázskapun, a homlokzati nyílászárók cseréjén, a szellőzési 
megoldások javításán (erre most nem tértünk ki részletesen), akkor jöhet a legnagyobb 
lehűlő felület, a homlokzat hőszigetelése. Ahogyan a szakma helyesen nevezi: „utólagos 
teljes homlokzati hőszigetelés”. Közszájon forog a „dryvitozás” vagy a „nikecellezés” kifejezés, 
melyek 1-1 gyártó márkanevének elterjedésével kerültek be a hétköznapi szóhasználatba. 
Fontos azt is megjegyeznünk ennél a témakörnél, hogy a teljes homlokzati hőszigetelésbe 
a lábazatok szigetelését is beleértjük, nem csak a falakét! (egy komplex felújítás esetén, ha 
a belső padlóburkolati rétegrend is felbontásra kerül, akkor a padlóhőszigetelés is 
megoldandó szigetelési megoldás…) 
 
Az utólagos teljes homlokzati hőszigetelő rendszereknek két változata terjedt el, a polisztirol 
és az ásványgyapot hőszigetelő táblás rendszer. Mindkettő egyedi tulajdonságokkal, 
előnyökkel, hátrányokkal bír, melyeket az Ön családi házának az adottságaihoz kell 
illeszteni. 
 
A polisztirol hőszigetelő tábla alapú rendszernek egyik nagy előnye, hogy a fajlagos 
anyagköltsége általában kisebb, mint az ásványgyapot hőszigetelő magos rendszernek. 
Mellette érvként szolgál az is, hogy egyszerű és gyors kivitelezést tesz lehetővé, ezért 
szeretnek a kivitelezők is ezzel dolgozni és ezért található a piacon is ebből a legnagyobb 
választék. Minden pozitív tulajdonság ellenére, azonban a páraáteresztésük nem olyan jó, 
mint az ásványgyapot maggal rendelkező rendszereké. A levegővel közel azonos 
páraáteresztő képességű, természetes alapanyagú ásványgyapot magos rendszer 
hátránya azonban a viszonylag magasabb ár. Az ásványgyapotos rendszer alkalmazása 
abban az esetben kerül előtérbe, amikor szigorúbb tűzvédelmi előírásoknak kell megfelelni 
vagy akkor, amikor új épületek építésekor az építési nedvesség szabad távozását, vagy 
egy forgalmas helyen a zajcsillapítást is biztosítani kell. 
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Nem tartják szem előtt, hogy már a nevéből fakadóan is az utólagos teljes homlokzati 
hőszigetelés egy komplex rendszer, mely különböző elemekből épül fel: Teljes homlokzati 
hőszigetelő rendszernek nevezzük az ÉMI által bevizsgált és minősített, engedéllyel 
rendelkező rendszereket. Ha nem rendszerben gondolkodik, az összeválogatott egyes 
alkotóelemek összeférhetősége, együttdolgozása nem lesz biztosítva.  
 
Polisztirol esetében, beszélhetünk normál homlokzati polisztirol lapról (expandált polisztirol 
lap, fehér színű, piros csíkkal jelölt), vagy szürke színű, úgynevezett grafitos polisztirol lapról, 
van ennek egy a külső oldalon bevonattal ellátott verziója is grafit reflex márkanéven. A 
lábazati hőszigetelésekre XPS néven extrudált polisztirol lap, minimális vízfelvétellel, lehet 
piros, kék, zöld színű, gyártótól függően. A homlokzati ásványgyapot lapok táblás 
hőszigetelések (nem tekercses), nagy testsűrűséggel rendelkeznek, tárolásukat lehetőleg 
vízmentes helyen kell megoldani.  
 
A teljes homlokzati hőszigetelő rendszereknek még van 2 fontos eleme, a rendszerragasztó 
és a rendszerhez tartozó színvakolat. A ragasztónak nagyon nagy terheléseket kell 
elviselnie. A ház sarkán, a rosszul rögzített és a szél erejének folyamatosan kitett 
hőszigetelő táblát egy viszonylag kisebb vihar is feltépheti, kikezdheti, így a szél akár le is 
szakíthatja a hőszigetelő lapokat. A ragasztóknak nagyon nagy felületi tapadást kell 
biztosítani ezekkel az erőkkel szemben. Az alapfelületek minősége sem egyforma, így széles 
tartományban kell optimálisan rögzíteni. Ilyen teljesítményre csak az átlagosnál jobb 
minőségű, az adott alkalmazásra tervezett és készült ragasztók alkalmasak. 
 
A színvakolatok, a legfelső záró vékonyvakolat rétegek (1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm vastagok 
lehetnek, eltérő anyagmennyiségekkel ennek függvényében), valamint az alapanyaguk is 
eltérhet egymástól. Vannak a legolcsóbb diszperziós vakolatok, valamint a szilikát és a 
szilikon vakolatok is. (valamint vannak a gyártóknál egyedileg is fejlesztett, öntisztuló, vagy 
esetleg éjszaka világító vakolatok is…) Mi a szilikon, öntisztuló vakolatokat ajánljuk, mert 
azok felületét az eső vagy egy locsolás segítségével tisztára moshatjuk, és több év 
elteltével is ugyanolyan színben pompázik, mint az elkészítésekor. (ellentétben a diszperziós 
vakolatokkal, amelyek sztatikusan töltődnek, így a nappali-éjszakai ciklusok során a szálló 
por megreked a szemcsék között, és több év elteltével ezek a felületek beszürkülnek…)  
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8.1. Az utólagos teljes homlokzati hőszigeteléshez szorosan kapcsolódik a 
rögzítéstechnika is  

A tartós biztonság alapja – homlokzati hőszigetelő rendszerek dűbelezése . 

Dűbel: a fejlett, hosszú élettartamú hőszigetelő rendszerek fontos eleme. A homlokzati 
hőszigetelő rendszerek élettartamának lényeges befolyásoló tényezői azok a kis elemek, 
melyek rejtve teljesítik feladatukat és gondoskodnak a rendszer biztonságáról: a 
legkorszerűbb rendszerekhez fejlesztett, például EJOT dűbelek teljes biztonsággal rögzítik és 
tartják a hőszigetelést a homlokzatokon – évtizedek múlva is. 
 
Mi a dűbelek szerepe a hőszigetelő rendszerekben? A régi épületek homlokzatai hosszú 
időn keresztül voltak kitéve az időjárás viszontagságainak és különféle környezeti 
hatásoknak. A lerakódott szennyeződések, a por, a korom, a különböző festékanyagok, 
vegyi anyagok, az algák és gombák, valamint a mész- vagy sókivirágzásos vakolatok 
jelentősen csökkentik még a legjobb minőségű ragasztók tapadását is. (Talán Ön is 
ragasztott már valamit valamihez élete során, így tudja, hogy piszkos felületek esetén ez 
csekély sikerrel kecsegtet.) Ezen kívül a homlokzatok elöregedett alapfelületei az idő 
múlásával előre nem látható, nem kívánt kémiai reakcióba léphetnek a frissen felhordott 
ragasztóval. Az így kialakuló – tapadást csökkentő – elválasztó rétegek komoly építési 
károkhoz vezethetnek. A dűbel a szél szívóhatása ellen is védelmet nyújt. A dűbelek talán 
legfontosabb feladata, hogy védelmet biztosítsanak a szél erőteljes szívóhatásával 
szemben. Az épületekre – magasságuk függvényében – különféle szélterhelések hatnak. A 
nagy sebességgel áramló levegő a homlokzatok mellett elhaladva 
légnyomáskülönbséget, ezáltal komoly, a homlokzatra ható szívóerőt hoz létre. Ez az erő a 
falszerkezet (alapfelület) és a hőszigetelő lapok közötti ragasztott kötést nagymértékben 
igénybe veszi és akár arra is képes, hogy a teljes hőszigetelő rendszert letépje a falról. 
Különösen fokozott szélterhelések jelentkeznek magasabb épületeknél, épületszéleken, 
egyedülálló épületeknél és szélviharok esetén. Hazánkban évente átlagosan 60–70 nap 
viharos.  
 
Ezen kívül a teljes homlokzati hőszigetelő rendszer fogadó felülete, anyaga is 
meghatározza a dűbel típusát, mi a magunk részérő a hőhídmentes, süllyesztett dűbeleket 
javasoljuk (pl: EJOT STR U 2G), amelyek nem csak a fenti tulajdonságokat tudják, de 
önellenőrzőek is (ahol nem megfelelő a furat, oda nem tudja a kivitelező beletenni), és ezen 
túl a hőhídmentességen túl megakadályozza, hogy a felületen a pára hatására a dűbelek 
meglátszódjanak. 
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A fentieken túl fontos a dűbelek száma, amit meghatároz a hőszigetelés anyaga, az épület 
magassága is, melyet minden esetben gondosan kell megtervezni a szakemberek 
segítségével. (normál családi ház esetében 6,0 db/m2) Nagyon kell figyelni az előfúrásra is, 
nem mindegy, hogy milyen alapfelületű anyag esetében, milyen fúróval fúrjuk elő a 
dűbeleket. Ezen műszaki megoldásokban is a szakemberek segítségükre lehetnek. (vagy az 
Építőkémiai és Vakolatos Szövetség irányelveiből is tájékozódhat a teljes rendszerre 
vonatkoztatva: https://mevsz.org/upload/thr-web.pdf)  
 

8.2. Padlásfödém hőszigetelések 

Ahhoz, hogy az összes lehűlő felületet hőszigetelni tudjuk, meg kell vizsgálnunk azt is, hol 
szökik az energia, hova kell még beépítenünk szigetelő anyagokat. Így szigetelhetjük a 
vízszintes padlásfödémet, a padló alatti födémet vagy a padlót, sőt a függőleges 
lábazatot is. Így a szigetelés segítségével egy „doboz” jön létre, mellyel nagymértékben 
lecsökken a lehűlő felületek mennyisége. A padlásfödémek szigetelése történhet könnyű 
anyagokkal: tekercses üveggyapotok, befújt hőszigetelő anyagokkal (a befújt hőszigetelést 

https://mevsz.org/upload/thr-web.pdf
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csak könnyűszerkezetes házak szeglemezes padlásaira, vagy nehezen megközelíthető, 
nem járható padlásfödémek esetében ajánljuk) vagy nehéz anyagokkal: táblás anyagok 
(különféle vastagságokból, méretezett vastagságban), itt a padlásfödém jól 
megközelíthető, teherbíró. Az elhelyezés előtt figyelni kell, hogy a tetőszerkezetben 
elhelyezésre kerültek e a fóliák, vagy a régebbi tetők esetében van e porhó télen, 
havazáskor, mert akkor a páratechnikai kérdéseket is meg kell oldanunk. 
 

9. SZELLŐZÉS 
 
Régen, amikor szükségét éreztük, kinyitottuk lakásunk ablakait otthonunk átszellőztetése 
érdekében. Mai energiatudatos világunkban feltehető a kérdés, hogy ez a leghatékonyabb 
és leggazdaságosabb megoldás? A hagyományos, ablaknyitásos vagy a nyílászárók 
résszellőztető funkcióját használó szellőztetéskor, nem lehet pontosan megítélni, hogy 
valójában meddig indokolt nyitva tartani az ablakot, és mikortól okoz (főleg télen) csak 
fölösleges hőveszteséget. A túl rövid ideig történő szellőztetéssel pedig nem biztosítható a 
megfelelő levegőminőség. Korszerű, automatikus működésű szellőzőrendszer 
kialakításával, kiküszöbölhető az ablaknyitás okozta fölösleges hőveszteség, ugyanakkor 
jelentős fűtési energia takarítható meg. E rendszerek elemei a helyiségek levegőminőségét 
érzékelve, folyamatosan szabályozzák a légcserét, mindig csak ott és akkor szellőztetnek, 
ahol ténylegesen indokolt, ugyanakkor biztosítják az optimális levegőminőséget az 
épületben. Azáltal, hogy az épületeket különböző szigetelési rendszerekkel nagy 
légtömörségű ablakokkal „becsomagoljuk”, a helyiségek belső levegőminősége is 
törvényszerűen meg fog változni. Míg a korábban, a szigeteletlen épülethatároló elemeken 
keresztül a levegő szinte akadálytalanul áramolhatott át az épületen, a szellőzőrendszer 
nem kapott kiemelt szerepet, hiszen a természetes szellőzés következtében kialakult 
optimális szintű belső páratartalomnál a komfortérzet jó, ugyanakkor a szabályozatlan 
szellőztetés okozta hőveszteséget legtöbbször túlfűtéssel kompenzáltuk. Megfelelő 
szellőzés hiányában a jól szigetelt új épületek, vagy utólag szigetelt régi épületek esetén a 
hőszigetelés és a nyílászárók fokozott légzárása együttesen okozhat komoly párásodást, 
ami a leghidegebb felületeken a víz kondenzációját, a párazáró rétegnél nedvesedést és a 
fal hőszigetelő képességének leépülését eredményezheti. A nedvesség nagy része 
hétköznapi emberi tevékenységek – lélegzés, felületi kipárologtatás, mosás, ruhaszárítás, 
főzés, zuhanyozás – következtében szabadul fel. Ezen kívül jelentős a szobanövényeink 
hozzájárulása a belső páratartalom növekedéséhez. 
 
Lakótereinkben sokféle veszélyes szennyezőanyag van jelen az előírtnál magasabb 
koncentrációban, különösen akkor, ha a szellőzés nem működik kielégítően. Ezek az 
anyagok többek között a penészgombák, festékek, tapétaragasztók, ablaktisztítók, laminált 
padló bevonatok, tisztítószerek, illatosítók, parfümök, radon, poratka, szaganyagok, szálló 
por, szén-monoxid, szén-dioxid. Ezekből következik, hogy nemcsak a helyiségek levegőjének 
páratartalmát kell az optimális határértékeken belül tartani, hanem a felsorolt 
szennyezőanyagokat el kell távolítani tereinkből ahhoz, hogy a lakótér belső komfortja 
megfelelő szinten maradhasson. A hatékony, érzékelők által vezérelt szellőzési rendszer 
kialakításával és üzemeltetésével, a szennyezőanyagokat kiszoríthatjuk a lakóterekből és 
megfelelő életteret biztosíthatunk. 
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Szellőztetésről, vagy más néven légcseréről csak abban az esetben beszélhetünk, ha 
megteremtjük a friss levegő bejutásának lehetőségét, valamint az elhasználódott, 
szennyezett levegő elvezetéséről egyaránt gondoskodunk. 
 

9.1. Páraszabályozáson alapuló szellőzési rendszer 

A koncepciója a változó szükségletekhez igazodó légcsere elvén alapul. Az intelligens 
légszállítás szabályozást végző légbevezető és légelvezető elemek a helyiségek pillanatnyi 
szellőzési igényhez alkalmazkodva és ahhoz mérten gondoskodnak az optimális 
légutánpótlásról és elszívásról, kiküszöbölve a fölösleges hőveszteséget. A rendszer 
folyamatosan gondoskodik a helyiségekben tartózkodók komfortérzetéről, ugyanakkor a 
használaton kívüli helyiségekben a maximális fűtési energiamegtakarítás érdekében 
minimalizálja a légcserét. 
 

9.2. Igényekhez igazodó elszívó rendszer 

A friss levegő utánpótlásával párhuzamosan a kiszolgáló helyiségeken keresztül meg kell 
oldani a szennyezett, elhasznált, rossz levegő eltávolítását a lakásokból. Erre ideális 
megoldás, ha gépi elszívású rendszert telepítünk, ami egy családi ház vagy lakás esetén 
egy központi, fordulatszám-szabályozott ventilátorból és a hozzá csatlakozó légelvezető 
elemekből alakítható ki. Akár a padlástérbe is telepíthető csendes, alacsony 
villamosenergia-igényű központi ventilátor működésének szabályozását, a maximális 
energiahatékonyság érdekében a kiszolgáló helyiségekben (fürdő, WC, konyha, háztartási 
helyiség, gardrób) kialakított elszívási végpontokon, különleges érzékelőkkel vezérelt 
légelvezető elemek biztosítják. A légelvezető elemek párát és/vagy mozgást – különleges 
igények esetén CO2-t vagy VOC-t (illékony szerves vegyület jelenlétét) – érzékelve 
automatikusan nyitnak, melyet a fordulatszám-szabályozott ventilátor lekövet, így a 
változó szellőzési igények szerint a ventilátor teljesítményfelvétele is folyamatosan változik. 
 

9.3. Hővisszanyerős rendszer 

Napjainkban egyre jobban előtérbe kerül a hővisszanyerős szellőzés, ahol a levegő 
bevezetése és elvezetése között egy hővisszanyerő egység található. A hővisszanyerőben 
lévő hőcserélő az elhasznált levegő hőjét felhasználva télen előmelegíti a külső hűvös 
levegőt, így energiát takarít meg. A rendszer automatikusan képes kezelni a különböző és 
lakóterenként eltérő igényeket, azaz, ha például csak az egyik szobában tartózkodik valaki, 
akkor a befújt friss levegő intenzitása csak ebben a szobában változik, a többiben 
változatlanul alacsony marad. A rendszer tehát ötvözi az eddig is megszokott 
helyiségenkénti, pillanatnyi igényekhez folyamatosan igazodó szellőztetés előnyeit egy 
hőcserélős szellőztető berendezéssel, amely így rendkívül magas energia-megtakarítást 
biztosít a felhasználók számára. 
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10. MIT JELENT A „JÓ” FŰTÉS? 
 
Az épületgépészet, ezen belül a fűtés, a melegvíz-ellátás, a velük összefüggő 
szabályzástechnikai kérdések meglehetősen széles körű és összetett terület. Igaz, hogy egy 
egyszerű kombinált lakásfűtő készülék felszerelése egy kétcsöves radiátoros fűtésre nem a 
bonyolultságáról híres (nem is a szerelés, hanem a vele kapcsolatos engedélyezési 
procedúrák nehezítik inkább). Persze ez a megoldás manapság már a felújításoknál fordul 
elő leggyakrabban. Az energiatakarékosság jegyében végrehajtott felújításoknál az új 
berendezések technikai adaptációja elengedhetetlenül fontos és megkerülhetetlen lépés, 
erről és hogy mi mindenre kell figyelni, a későbbiekben részletesebben is szó lesz. Ha nem 
ügyelünk kellőképpen, a megvalósult rendszer nem fog jól és hatékonyan működni. 
 
A központi fűtési rendszerek az 1990-es évek közepétől kezdve jelentős változáson mentek 
keresztül. Ma már az esetek többségében összetett fűtési rendszerekkel van dolgunk. Miből 
következik ez?  
 
Az épületek épületfizikai tulajdonságai (hőátbocsátási tényezők, hőtároló tömegek, 
tájolásból fakadó nem közvetlen hatások, szigetelések stb.) javultak, változtak mind az új 
építésű, mind az energetikailag felújított épületeknél.  

 Változtak a felhasználói igények is. Az alacsony energiaigényű épületek magas 
szolgáltatásbiztonsággal és komforttal jelentek meg.  

 Az EU Irányelveknek is megfelelően a megújuló energiaforrások alkalmazásának 
részaránya fokozatosan növekszik. (A technológia egyszerűsödik, így az ár-érték 
arány is javul.)  

 A passzívházak (közel 0 energiát fogyasztó épületek) vagy 0 emissziójú épületek 
szakítanak a hagyományos felfogással, és speciális épületgépészeti megoldást 
igényelnek. (az „aktív” házakról pedig még nem is beszéltünk, amikor is a ház többet 
termel, mint amennyit fogyaszt…) 

 Az állami támogatású pályázati struktúrában szinte alapkövetelmény a megfelelő 
rendszerkombináció, hogy az elvárt energetikai besorolás teljesíthető legyen. 

Itt is érvényes, hogy a rendszernek kell együttesen, egy egészet alkotva jól működnie. Ezért 
valamire azt mondani, hogy „jó” úgy, hogy a környezetet, a rendszerek egymásra 
utaltságát, de legfőképpen a hatékonyságot nem vizsgáljuk, elég nagy hiba, mondhatni 
azt is, hogy felelőtlenség. Már az épület rendeltetésének megfelelő gépészeti 
koncepcióban elemezni kell a lehetséges alternatívákat, a megrendelő elképzeléséhez 
igazodva, az építész és a statikus tervezők hathatós közreműködésével. Egyre inkább 
felértékelődik a közös munka szerepe, mert például a többrétegű falszerkezetek esetén a 
rétegrendet bontással, horonyvéséssel utólag megváltoztatni szigorúan tilos. Itt újra meg 
kell említenem, hogy mindez jó szakember nélkül, aki az összes folyamatot kezeli és átlátja, 
nem lehet hatékonyan, az Ön igényeihez igazítva kell elvégezni. 
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10.1. Akkor, mi is a „jó”?  

Véleményünk szerint, egy adott épület hő- és hűtési energiaszükségletének kiszolgálásra 
jól választott épületgépészeti berendezés fő ismérvei a következők:  

 illeszkedik az épület stílusához, belső kialakításához;  
 elegendő hely áll rendelkezésre abban a helyiségben, ahová a gépészeti 

berendezések kerülnek;  
 az át- és kitörési pontok, rögzítések előre meghatározottak, beleértve a tetőhéjalást 

is;  
 „a kevesebb sokszor több” elv alapján egy összetett, de szabályozás- és 

vezérléstechnikailag átlátható és főleg a felhasználó által is kezelhető rendszer;  
 alacsony üzemeltetési költségek;  
 energiahatékony, környezetbarát (szennyezőanyag-csökkentő) 

A tervezés vagy kiválasztás alkalmával az energiamérleget is figyelembe vesszük. Egy 
gyakorlati példán keresztül elég szemléletessé válik ennek fontossága. Ma már nem ritka a 
levegő/víz hőszivattyú alkalmazása. Ezek a berendezések hivatottak kielégíteni az épület 
fűtési és használati-melegvíz hőigényét. Sok esetben már nemcsak a fűtést kell megoldani, 
hanem a hűtést is, mert Önnek ez az igénye. Akkor pedig fűtő/hűtő levegős hőszivattyút 
érdemes választani. Az energiamérleg akkor lesz „jó”, ha ez a berendezés a nyári hűtésnél 
az épületből elvont hőmennyiséget nem a környezetnek adja le, hanem felhasználja pl. 
melegvíz-készítésre vagy uszodavízfűtésre. Így nem csak a COP-értéke (jelentése 
leegyszerűsítve: leadott hőenergia / felvett elektromos energia, azaz az autók szabványos 
fogyasztásához hasonló mérőszám) magas, hanem az éves munkaszám is jó, valamint a 
hulladékhő felhasználása is költséghatékony. Gondolja meg, minél jobban kell hűteni, 
annál több energia keletkezik, ami felhasználható más energiaszükséglet részleges vagy 
akár teljes fedezésére. Ha ebben gondolkodik, fontos, hogy mindig vizsgáltassa meg, 
ténylegesen az épület mennyi hűtési időszakból kinyerhető hulladékhővel bír. Ha csak 
évente pl. 10-12 napon kell hűteni, mert az épület, határoló szerkezetei tudatosan vannak 
összeállítva, azaz jól szigetelnek, akkor ez a megoldás nem gazdaságos. Ez az az 
információ, amit biztosan nem kérdeznek meg Öntől, amikor egy hűtő/fűtő hőszivattyút 
ajánlanak Önnek a kereskedésekben. 
 
A fűtés az épületgépészet egyik ága. Ez a szakma talán az egyik legszínesebb alkotó 
tevékenység, mert nemcsak a helyes műszaki megoldás a cél, hanem az épületbe történő 
beillesztés is fontos, nem beszélve a rendelkezésre álló energia- és erőforrásokról és azok 
hatékony használatáról. Minden egyes műszaki megoldást komplex módon értékelni, 
emiatt valamire – mint ezt korábban is jeleztük – azt mondani, hogy pl. egy kondenzációs 
tüzelőberendezés vagy egy kombi kéményes fűtőkészülék a „jó” megoldás, csak adott 
környezetben lehet igaz. Például vannak gyártó vállalat, aki azt a példát követi, hogy 
minden számba vehető racionális megoldást megvizsgál, értékeli a hasznosságát és a 
rendszerbe foglalás lehetőségeit, figyelmet fordít a rendszerek egymásra gyakorolt 
hatására és kiemelt figyelmet fordít arra, hogy mindezen berendezéseket összefüggően 
szabályozni, vezérelni lehessen. 
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10.2. Akkor tényleg! Most akkor mi is az a „jó”?  

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a felújítások során az utólagos hőszigetelés és 
nyílászárócsere, avagy a fűtési rendszer felújítása, cseréje adja a jobb 
energiatakarékossági mutatókat, azaz melyik hoz nagyobb eredményt az 
energiamérlegen. Azért a felújítást választottam az új építkezésekkel, akár a passzívház-
technológiával szemben, mert Magyarország jelen építőipara nem az új beruházásokra 
épül, hanem sokkal inkább a felújításokban játszik csak szerepet. 
 
Vegyünk alapul egy 10 m x 10 m = 100 m2 alapterületű családi házat, amelyet a köznyelv 
anno csak Kádár-villának emlegetett. Ennek az épületnek a határoló szerkezete (fal, födém, 
nyílászárók) az akkori kor követelményeinek megfelelő vagy adott esetben rosszabb 
épületfizikai tulajdonságokkal rendelkeztek. Ezen adottságokhoz választották ki a hőtermelő 
berendezést (kazánt), a legtöbb esetben gázkészüléket. Mivel ezen időszakban, amikor ezek 
az épületek megépültek (1980-as évek) az importtermékek csak marginális (csak ez volt, és 
ennyi darabban, és kész) mennyiségben voltak elérhetőek, így a hazai gyártású 
tüzeléstechnikai berendezéseket építették be oly módon, hogy „a nagyobb, jobb” elvet 
követték. Ezen 100 m2 –es épület transzmissziós hőigénye az építéskor kb. 15–18 kW volt, 
amihez egy min. 25kW-os készüléket szereltek be. Az akkori készlethiányos időkben – nem 
ritkán – előfordult, hogy a 30 kW-os berendezést szereltek be egy családi házba. A fűtési 
rendszerek tehát már akkor túlméretezettek voltak. Megállapíthatjuk, hogy „nem jó” 
rendszereket létesítettek. Ennek okai lehettek, hogy nem volt elérhető szortiment a 
kereskedelemben és valljuk be, senkit nem érdekelt a fogyasztás, mert a földgáz ára 
mesterségesen alacsony volt. Az előírások változása, de főleg az energiaárak 
(véleményem szerint, korántsem lezárult) növekedése arra sarkallta a fogyasztót, hogy 
csökkentse a fogyasztását. Mivel „fázni” senki nem szeret, így nyílt meg az út a szigetelés és 
a hőszigetelt nyílászáró iparág nagymértékű fellendüléséhez. Ennek okait abban találja, 
hogy 10cm hőszigetelő vastagság alatt nem engedélyköteles ez a tevékenység, a 
nyílászárócsere, ha nem jár a homlokzat megváltoztatásával szintén nem 
engedélyköteles, továbbá a hőszigetelést, kis túlzással, házilagosan is el lehet végezni, és 
ami a családi pénztárcára nézve nagyon fontos, mindkét beavatkozás történhet 
ütemezetten, akár részletekben is. Tehát elkészült a régi ház új „köntöse”, és ezzel – úgy 
vélték –, hogy a folyamat befejeződött. Én azonban itt kezdek el gondolkodni, és arra 
ösztönözni, hogy tervezzünk komplexen! Nem az a lényeg, hogy csináljunk valamit, hanem 
„jót” működésképeset alkossunk.  
 

10.3. Helyes lépések 

 Ha épületét leszigeteltette és kicseréltette a nyílászárókat, akkor ez a hőveszteség 
automatikus csökkenésével jár, kevesebbet kell fűteni! A 25 vagy akár 30 kW-os 
berendezésnek, a korábbi 15-18 kW fűtési hőigény helyett már csak 12–15 kW vagy még 
kevesebb energiát kell fedeznie. És ennek a régi készüléknek úgy kell kiszolgálni az új 
hőigényt, hogy működését tekintve KI-BE kapcsolós (2 pontos szabályozás). Azaz, vagy a 
névleges teljesítményükkel tudott fűteni vagy állt, így szakaszos üzemben látta el feladatát. 
Jól láthatja, hogy ez a készülék a „felezett” teljesítményt csak nagyon rossz éves hatásfok 
mellett képes kiszolgálni, mert csak sűrű ki-be kapcsolásokkal képes az alacsonyabb 
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teljesítményre. Ha az épület hőigénye csökken, akkor ugyanazzal a hőleadó felülettel (mert 
pl. a radiátorokat állapotuk miatt megtartották) alacsonyabb előremenő vízhőmérsékletet 
lehet tartani ugyanolyan belső hőmérséklet esetén. Ez azt jelenti, hogy megnyílik az út a 
gázkészülék névleges teljesítményének jelentős csökkentéséhez, az alacsony előremenő 
hőmérséklet magában hordozza a kondenzációs készülék alkalmazásának lehetőségét 
radiátoros fűtés esetén is, valamint a kondenzációs technikai széles teljesítmény illesztése 
(modulációs tartomány) a fűtési hőigény változását sokkal szélesebb tartományban 
képes lefedni (15–100%). Vagyis a választott készülékkel a megváltozott állapotokhoz 
igazítható annak működése. Ez további hatékonyságnöveléssel jár, melynek eredménye az 
Ön zsebében marad a hó végén. Az épület hőszigetelése (homlokzat+nyílászáró+ lehűlő 
födémek) a szükséges hőigényt 30–50%-kal csökkentheti. Ehhez jön a kondenzációs 
készülékek és a hagyományos 15–20 éves készülékek hatásfokkülönbségéből származó 
(kondenzációs hatásfok 108–110%, hagyományos 85-90%-kal szemben) megtakarítás, 
további min. 15–20%. És az igazi energiatakarékosság az igazított csökkentett 
teljesítményből származó optimálisabb fogyasztás, ami a korábbi állapothoz képest 
további 10–15%. Amennyiben a példánkban szereplő épületet komplex 
energiaracionalizálási folyamatnak vetjük alá, akkor az egyenlet végén akár 50–65% 
energia-megtakarítás is elérhető! De csak akkor, ha az épületszerkezet korszerűsítése 
mellett (hőátbocsátási tényező = hőszigetelés) a fűtés- és használati melegvíz-készítés 
minőségét javítjuk, és a megváltozott hőigényhez történő illesztését is végrehajtjuk.  
 
Ma már nagyon sok ajánlat közül választhatunk (hirtelen nagyon sokan „szakértői” lettek e 
témakörnek, már web áruházakban is kaphatók kazánok, amivel akkor nincs is baj, ha már 
tudjuk, hogy mire van szükségünk, és akkor keresgélünk). Sokan nem is feltételezik 
gyártókról, hogy esetleg mást kapnak, mint mondjuk, nyugat-európai társaik. Pedig 
idehaza az is nagy divat lett, hogy egy szép csomagolásban, egy jó gépészeti márkanév 
alatt, csak a kelet-közép európaiaknak szánt minőség van. Ezzel még nem is lenne baj, de a 
hiba ott van, hogy az árban ez egyáltalán nem tükröződik. Ön azt hiszi, magas minőséget 
vesz, jó márkanévvel, kiemelt áron, miközben egy „butított” minőséget kap. Döntsön 
szakember bevonásával! Csak akkor köteleződjön el egy termék mellett, ha minden 
felmerült kérdésére megfelelő választ kapott. 
 

11. VILÁGÍTÁSTECHNIKAI KORSZERŰSÍTÉS 
Manapság, ha az emberek LED-világítással találkoznak, nem tudják, kire is hallgassanak. 
Míg egyesek otthonosan mozognak a témában, mások érdeklődve vesznek a kezükbe egy-
egy ilyen terméket, addig mások idegenkednek tőle, bár nem tudják, mitől jó, avagy rossz a 
LED. Az elmúlt évek kutatásainak és fejlesztésének köszönhetően a technológia már 
túljutott néhai gyermekbetegségein, és ma már nyugodt szívvel ajánlhatók egyes 
minőségi darabok. A LED-világítás töretlenül halad afelé, hogy a kompakt fénycsöveket és 
a hagyományos izzószálás világítást kiszorítva alternatív megoldást nyújtson. Ebben a 
témakörben magam is – szó szerint – sötétben tapogatóztam, gondolván, hogy ami LED, 
az csakis jó lehet. Büszkén vásároltam be LED-eket az egyik barkácsáruház 
világítástechnikai osztályán néhány ezer forintért. Hazaérve, a régi izzók kicserélése után 
azonban hamar kiderült, hogy a fényerő kisebb lett, a szupernek mondott LED-ek nem 
világítottak vagy hamar tönkrementek. A LED-világítás mára széles körben elterjedt. 
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Legyen iskola, iroda vagy háztartás, mindenhol biztonsággal felhasználható, ráadásul a 
megfelelően kiválasztott fény kellemes környezetet biztosít, növeli a hatékonyságot, emeli 
a komfortérzetet. Környezetbarát, energiatakarékos megoldás, mely nagy intenzitású, erős, 
vibrációmentes, tiszta, kellemes fényt bocsájt ki. A fényforrások kiküszöbölik a 
hagyományos izzók és fénycsövek hátrányait, emellett képesek a korábbi fogyasztás 
töredékéért világítani úgy, hogy hosszú évekig ne kelljen az izzó cseréjére gondolni. 
 

11.1. A LED előnyei az otthonokban  

Az otthonokban használt világítótestek legtöbbje könnyen kiváltható LED-es 
fényforrásokkal. A világítás fényereje megnő, az egységesített fényű világítótestek 
nagyban javítják a házban tartózkodók komfortérzetét. Felépítésének és alacsony 
hőkibocsátásának köszönhetően nyugodtan megfeledkezhet az izzók cseréjéről és a forró 
lámpák okozta balesetekről.  
 
A LED ésszerű befektetés: A teljes energiahatékony felújítás anyagi viszonylataihoz képest 
elenyésző költségű, mégis kimagasló megtakarítás érhető el általa.  
 
A LED remek megtakarítás: Az alacsonyabb fogyasztásnak köszönhetően a 
villanyszámláján kisebb összeg fog szerepelni. Ráadásul minél többet világított, annál több 
pénz marad a családi kasszában. Az elenyésző hőkibocsátás miatt nyáron kevésbé 
melegszik fel a lakás, emiatt a légkondicionálót is kevesebbet kell használni.  
 

12.2. Felmerülő problémák a világítás területein  

A LED-világítás kiküszöböl számos, a világítással kapcsolatos problémát. Kiemeltem a főbb 
pontokat, amelyre ez az új technológia megoldást kínál.  
 
A feszültségingadozások miatt gyakran kiégnek az izzók. A LED-es világítótestek „finom”, 
elektronikával vannak felszerelve. Így jobban ellenállnak az ingadozó feszültségnek, mint a 
belső védelem nélküli, gázt vagy izzószálat tartalmazó hagyományos égők.  
 
A folyosón gyakran kapcsolgatjuk a lámpát. Emiatt sűrűn kiégnek az izzók. A LED-es 
világítótestek érzéketlenek a felkapcsolások számára. Ott is hiba nélkül használhatóak, ahol 
kiemelkedően sokszor történik a fel-lekapcsolás, mint például a mozgásérzékelős 
világítással felszerelt folyosók esetén.  
 
A kompakt fénycsövekre akár fél percet is várni kell, nagyon lassan érik el a megfelelő 
fényerőt. A LED-es világítótestek bekapcsolás után azonnal üzemkészek. Bekapcsoláskor a 
fényerejük 95%-át, néhány másodperc után pedig már a 100%-át le tudják adni.  
 
A csillárban kiégett izzók cseréje sok kellemetlenséggel jár. A LED-es lámpák élettartama 
jóval hosszabb az izzóknál és a kompakt fénycsöveknél. Mire letelik egy LED várható 
üzemideje, addigra jó eséllyel már vagy sokadjára le kellett volna cserélni a csillárban lévő 
izzókat. 
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Egyes boltokban, nagyáruházakban járva alacsony fogyasztású, alig néhány wattos, 
gyenge fényerejű, sokszor silánynak tűnő LED-eket talál, amiket elsősorban az 
energiatakarékos izzók kiváltására ajánlanak. Ezeket kipróbálva legtöbbször csalódottság 
az eredmény, pedig választhattunk volna megfelelő terméket is. A jó minőségű LED fénye 
erős és stabil, hosszú élettartamú, akár tíz éven túl is üzemképes, míg a silány termékek 
hamar tönkremennek, fényük ingadozóvá válik, és gyakrabban kell új világítótestet 
vásárolni. Fontos, hogy mindig a helyiség szükségleteinek megfelelő terméket válasszon. 
Ügyeljen a fényerőre is, mert az a LED, ami elegendő fényt ad a kamrában, valószínűleg 
gyenge lenne a nappaliban. A régebben vásárolt termékeket is érdemes a mostani, újabb 
és modernebb fényforrásokra cserélni. 
 

11.3. A LED-es világítás fő jellemzői  

A villanykörték esetében többnyire csak a teljesítményt lehetett megválasztani, a LED-es 
termékek azonban számos tulajdonságban különbözhetnek egymástól. A termék dobozán 
több újfajta paramétert találunk. A következő felsorolás tartalmazza azokat a főbb 
szempontokat, melyeket érdemes átgondolnia vásárlás előtt: 
 

- Világítási szög – A lámpa kialakításától függően a fény, jelentős része elveszhet a 
búra falát vagy hátulját megvilágítva. Ilyen esetekre létezik olyan fényforrás, ami 
csak a hasznos felületet világítja meg, így a kihasználatlan részekre nem esik fény. 
Ezek a termékek széles skálán elérhetőek 30°-tól 360°-os világítási szöggel.  

- Burkolat – befolyásolja a fényerőt – Az átlátszó burkolatú LED-ek fénye erősebb, 
viszont zavaró lehet a szemnek. Ezeket burával ellátott lámpába, illetve magas 
mennyezetre javasoljuk. Ahol látható az izzó, esetleg vakít, oda a matt burkolatú, 
lágyabb fényű megoldást tudjuk ajánlani.  

- Színhőmérséklet – A világítás színhőmérséklete nagyban befolyásolja, hogyan érzi 
magát a helyiségben. Sokkal otthonosabbá válik a ház, ha a helyiségekbe 
megfelelő színhőmérsékletű világítótesteket választunk: A hideg fény (4000–6500 K) 
a délelőtti, a meleg (2800–3000 K) fény pedig a délutáni-esti napfényhez hasonló 
karakterű. Ahol fontos a frissesség és az aktivitás, jellemzően hűvösebb, neutrális 
fényt javasolok. A pihenésre, kikapcsolódásra használt szobákba pedig meleg fényű 
LED a legjobb megoldás. 

- Teljesítmény – A LED-es világítótesteknek sokkal kisebb az áramfelvétele, így jóval 
magasabb a hatékonyságuk hagyományos társaiknál. Technológiától függően ez 
fogyasztásban akár a tizede is lehet egy hagyományos izzónak.  

- Foglalat – A különböző foglalatokhoz egyaránt elérhetőek a LED-es világítótestek. 
Beszerzés előtt győződjünk meg arról, hogy pontosan milyen foglalatú a 
kiváltandó izzó.  

- Fényerő – A villanykörték, fénycsövek csomagolásán fel van tüntetve a fényerő 
(lumen), ami alapján össze tudjuk hasonlítani az izzók fényességét. Bár a 60 W-os 
villanykörte helyére ajánlott LED mindössze 6-9 W teljesítményű, az általa leadott 
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fény erőssége szinte megegyezik vele (erre kiemelten kell figyelni, tudni kell 
pontosan, milyen helyiségbe szánjuk, és ott milyen fényerőt szeretnénk).  

- Beüzemelés – Néhány típus, mint például a neoncső, illetve a csapos kompakt 
fénycső (G24, G23), igényel némi átalakítást. A LED-et közvetlenül a hálózati 
feszültségre kötve használhatjuk, így a gyújtót és a trafót ki kell kötni az 
armatúrából. Az átalakításhoz kérje villanyszerelője segítségét. 

 

12. NAPELEMES RENDSZEREK 
 
Napjainkban egyre többet hallhat a megújuló energiák hasznosíthatóságáról, a „zöld” 
energia használatának fontosságáról és mindennapi életünkre gyakorolt, illetve távlati 
hatásairól. A jó hír, hogy hazánkban is sokan jutnak el a felismerésig, hogy anyagi és/vagy 
gazdasági okokból megéri befektetni – akár háztartási méretben is – a megújuló 
energiatermelésbe, hiszen ezzel a környezetre gyakorolt jótékony hatáson túl gazdasági 
előnyöket is élvezhetünk. Mivel az elmúlt néhány év alatt a napelemes technológia 
hihetetlen méretű fejlődésen ment keresztül, és mindez párosult a költségek egyenes 
arányú csökkenésével, így például a napelemes villamosenergia-termelés egyre inkább 
elérhetővé válik, magánszemélyek, lakóközösségek és kisvállalkozások számára is. Ennek 
megfelelően egyre több napelemes rendszerrel találkozhatunk, lassan hétköznapi életünk 
részévé válik. Azonban, mint minden más építési technológia esetében, itt is óriási a kínálat, 
és nehéz megítélni, melyik rendszer miért jó vagy éppen miért rossz. Egy 
ingatlantulajdonos nem tudja felmérni, hogy az adott napelem ár-érték arányban mit 
képvisel, pedig hosszú távú és tudatos befektetési döntést kell hoznia. Úgy gondoljuk, hogy 
jelenleg a napelemes áramtermelés a legtisztább, nulla károsanyag kibocsátású 
megoldás a villamosenergia-termelésre. Hiszünk benne, hogy néhány éven belül 
Magyarországon is nagymértékben elterjednek a háztartási méretű napelemes 
rendszerek. Ezeket a rendszereket azonban hosszú távra – 25-30 évre – viszonylag komoly 
befektetés mellett kell tervezni, ezért nem mindegy, hogy a rendszer lelkét alkotó 
napelemek milyen garantált hatásfokkal, milyen élettartammal, milyen műszaki 
paraméterekkel, és végül milyen költség mellett szerezhetők be. 
 

12.1. Mit nevezünk napelemes rendszernek, illetve melyek a fő komponensei? 

A naperőmű egy gyűjtőfogalom, a megújuló energiaforrásokat felhasználó erőművek 
egyik csoportja, amelyekben a napsugárzás energiáját hasznosítják. A napelemes 
rendszerek a nap energiáját közvetlenül elektromos árammá alakítják napelemek 
alkalmazásával. Megkülönböztetendő a napkollektoroktól, amelyet melegvíz-előállítására 
használnak.  
A napsütéses órák száma Magyarországon kb. 1900–2200 óra/év, amely kedvezőbb, mint a 
szomszédos Ausztriában. A napsugárzás által a vízszintes felületre vonatkoztatott energia 
mennyisége éves szinten 1200–1360 kWh/m2 érték. 
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A napelemes rendszer által termelt energia mennyisége több tényező függvénye, melyek 
közül a legfontosabbak:  

- a napelemcellák fajtája (monokristályos, polikristályos, amorf stb.),  
- a napelempanelek belső felépítése, árnyéktűrése és hőfoktényezője,  
- a napelemes rendszer topológiája és vezetékezése,  
- az inverter (az áramátalakító) működésmódja, technológiája, hatásfoka,  
- a napelempanelek tájolása, dőlésszöge,  
- árnyékhatások, környezeti hőmérséklet, és természetesen a beeső napfény 

intenzitása és időtartama.  

Az előbb felsorolt tényezőket figyelembe véve egy 1 KW-os névleges teljesítményű rendszer 
kb. 1100–1150 kWh villamos energiát termel egy év alatt. Ez az érték az átlagosnál jobb 
benapozású helyeken és az eszközöket, valamint az elhelyezést (hűtés) jól megválasztva – 
azaz gondos tervezéssel – 5–10%-kal növelhető. Az optimálisan megtervezett rendszer 
tervezésekor figyelembe kell venni a háztartás szokásos villamosenergia-fogyasztásának 
mértékét annak érdekében, hogy a havi villamosenergia-számla összege minél közelebb 
legyen a nullához. 
 

12.2. Milyen típusú napelemes rendszerek léteznek? 

Kétfajta rendszert különböztethetünk meg:  
a) szigetüzemű (off-grid)  
b) hálózatra visszatápláló (on-grid) 

Szigetüzemű rendszerekben elsősorban akkor érdemes gondolkodni, ha elérhető 
távolságban nincs hálózatra való csatlakozási pont, tekintettel a szükséges energiatárolók 
(ma még ezek akkumulátorok) magas költségére. Magyarországon jellemzően a hálózatra 
visszatápláló (on-grid) rendszerek terjedtek el. Ennek a lényege, hogy a megtermelt 
energiát a házban található eszközök fogyasztják el akár teljes mértékben vagy a 
megtermelt energia valamely hányadát. Mivel ezt az energiamennyiséget nem kell a 
szolgáltatói hálózatról vételezni, így ezzel csökken a havi villamosenergiaszámla összege, 
sőt a napelem által megtermelt, de el nem fogyasztott energiát a rendszer visszatáplálja a 
villamosenergia-hálózatba az erre a célra beépített kétirányú mérőórán keresztül, ezzel 
tovább csökkentve a havi villamosenergia költségeket. A lényeg, hogy a napelemes 
rendszerek beépítése utána a hálózat 2 irányban működik. Amikor süt a nap és van 
fogyasztás a házban, akkor Ön és családja a napenergiát használja. De egy nyári napos 
hétköznapon, amikor mindenki dolgozik, a rendszer akkor is termel áramot! Ebben az 
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esetben – mivel az otthoni fogyasztás minimálisnak mondható – a helyben termelt áram 
betáplálódik az elektromos hálózatba. A hálózat jelen esetben raktárként, tárolóként 
funkcionál, mert este, amikor nincs napfény, Ön családjával a hálózatból jövő áramot 
használja. 
 

12.3. Mi a napelemek optimális tájolása?  

A mi magyarországi szélességi foktartományunkban az optimális dőlésszög kb. 30–35 fok a 
vízszinteshez képest, déli tájolás mellett. Könnyen belátható, hogy nincs egy konkrét szög, 
mivel a nap pályája télen laposabb a nyárihoz képest, rendszerét pedig egész éves 
termelésre méretezzük. Természetesen az ettől eltérő dőlésszög és tájolás esetén is 
érdemes napelemes rendszerben gondolkodni, szakszerű tervezés és kivitelezés esetén 
(csak szakemberrel), e hátrányok kompenzálhatók. A napelemek fektetve vagy állítva is 
elhelyezhetők. 
 

12.4. Milyen napelemet használjon?  

A piacon nagy tömegben háromféle technológiával készült napelem terjedt el: 
monokristályos, polikristályos és vékonyréteg (amorf) szilícium. Általánosságban 
elmondható, hogy az előbbi kettő hatásfoka és élettartama is jobb az utóbbinál, míg 
utóbbi olcsóbb és a környezeti hatásokra kevésbé érzékeny, ugyanakkor olcsósága 
ellenére hazai alkalmazását mégsem ajánlom a jelentősen rövidebb élettartam miatt. 
Amennyiben optimális elhelyezést tud biztosítani a napelemeknek és hosszú távra tervez, 
azaz megtérülő beruházást szeretne, akkor mindenképpen mono- vagy polikristályos 
napelemekben kell gondolkodnia. 
 

12.5.  Milyen tartószerkezetet használjon a napelemek felszereléséhez?  

Tekintettel arra, hogy a napelemes rendszerek hosszú távú befektetésnek minősülnek, 
érdemes alumínium tartószerkezetben gondolkodni, mivel az alumínium nincs kitéve 
semmilyen természeti-környezeti tényezőnek (eső, hó, fagy), ellentétben a tűzihorganyzott 
acélból készült szerkezetekkel, amelyeknél fennáll például az átrozsdásodás veszélye. 
Éppen ezért javaslom, hogy csak és kizárólag minőségi tartószerkezet gyártók rendszereit 
használja majd fel, és ezt kérje a beszállítójától is (például: Würth, Fischer, Hilti). 
 

12.6. Hová telepítheti a napelemes rendszert?  

Bármilyen, statikailag stabil, állékony szerkezetű tetőre (lapos tető, ferde tető – cserép-, 
betoncserép-, zsindely-, lemez- stb. burkolattal) telepítheti a napelemes rendszert a 
megfelelő rögzítőelemek alkalmazásával. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 
napelemeket nemcsak tetőre telepítheti, de kiválóan alkalmasak pl. árnyékoló rendszerek 
kialakítására (ablakok fölé) vagy éppen kocsibeállók lefedésére, de alkalmasak lehetnek 
bármely egyéb tartószerkezetre telepítéshez is valamely speciális energiaigény 
kiszolgálásra (pl. kerti szökőkút). Egy hatékony rendszer kialakításához itt is szüksége lesz 
tudatos tervezésre, szakember segítségére. 
 



RenoHUb project (845652) 

D2.7. Product selection guide 

Page 38 of 38 

Version 2.0,  

14/01/22 

 

12.7. Milyen invertert (áramátalakítót) használjon?  

Mindenképp olyan invertert, áramátalakítót válasszon szakembere, amelyek használata a 
magyarországi szolgáltatók által elfogadott listában fellelhető. Minőségi invertert érdemes 
választania, mivel akár 10%-kal magasabb hatásfokot is elérhet az energiatermelés során. 
Mindemellett érdemes körültekintően olyan invertert választania, amely megfelelő 
szervizés mérnöki háttérrel rendelkezik, a későbbi esetleges meghibásodások kezelésére. 
Például, sok esetben ajánlhatnak nagyobb invertert egy rendszerhez, arra hivatkozva, hogy 
majd később bővíthető lesz így. Mindig az aktuális rendszerben kell gondolkodnia, illetve 
olyan invertert kell használnia, amely megfelelő, maximális hatásfokon működik. Egy 
rosszul méretezett inverter a rendszer hatékonyságát csökkentheti. Bővítésnél figyelembe 
kell vennie, hogy a már meglévő napelemes rendszer az idő folyamán öregedett 
(degradációs folyamat). Amennyiben egy gyengébb hatásfokú napelemes rendszerbe 
akarunk új napelemeket illeszteni, számolni kell azzal, hogy új napelemeink tulajdonságát a 
meglévők negatívan befolyásolják, és saját szintjükre lerontják. 
 

12.8. Mennyire fontos a balesetvédelem, a napelemes rendszer a biztonsága?  

A méretezés és kivitelezés során kötelező, hatályos szabványoknak és előírásoknak 
megfelelően kell eljárni, tekintettel arra, hogy az egyenáramú oldal más védelmet kíván 
meg, mint a váltakozó áramú oldal. (A napelemes rendszerek által termelt váltakozó 
áramot az inverter segítségével alakítjuk át egyenárammá, amely a rendszerbe táplálható 
ezek után…) A balesetek és az anyagi károk elkerülése miatt mindig regisztrált villamos 
tervezővel kell méreteztetni a védelmeket, illetve kiválasztani a megfelelő típusokat. Ezt az 
energiaszolgáltatók is előírják, és csak regisztrált mérnök által aláírt csatlakozási 
dokumentumokat fogadnak el. A legjobb az, ha a teljes rendszer tervezése, telepítése, 
engedélyeztetése egy kézben van, egy szakértő az, aki minden elemét ismeri és az 
összefüggéseket is átlátja. Ebben az esetben az Ön élete is nyugodtabb lesz, mert itt 
minden felelősség (garancia, jótállás, biztonsági) azé lesz, aki a rendszert megálmodta, 
megtervezte és az Ön családi házának, használatának igényeihez szabta. 
 

12.9. Miként ellenőrizheti a rendszer által termelt energia mennyiségét?  

Az inverter gyártók mindig rendelkeznek monitoring rendszerekkel, amelyek segítségével 
nyomon követheti napelemes rendszerének termelését és hatásfokát. A monitoring 
segítségével pontos képet kaphat rendszeréről, illetve bármilyen műszaki problémát, 
könnyebben diagnosztizálhat. Ezt akár telefonján és világon bárhol az internet segítségével 
nyomon követheti. A hálózatra történő táplálás esetében az energiaszolgáltatóval történik 
meg az elszámolás is. Ehhez az áramszolgáltatónak, az ide-oda folyó áram elszámolására 
egy kétirányú, oda-vissza mérő órát kell felszerelnie. Ez az óra méri a hálózatba betáplált és 
az onnan elfogyasztott áram mennyiségét is. Elszámolni – optimális működtetés esetében 
– csak a két adat különbségével kell majd. Ha Ön családjával több áramot fogyasztott, 
mint amennyit a napelemek termeltek, akkor ki kell fizetniük a különbséget. Azonban, ha 
többet termeltek, mint amennyit elhasználtak, akkor az áramszolgáltató kifizeti a 
különbséget. Az elszámoláshoz javasoljuk az éves időszakonként történőt, ezt a 
szerződéskötés során mindenképpen kösse ki. A havi leolvasással Ön nem jár jól, mert 
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amikor nyáron sok áram termelődik, de Ön keveset használ, akkor a szolgáltató fizet az 
áramért, és ez Önnek adóköteles jövedelme, mely után köteles adózni. A téli időszakban 
viszont kevesebbet termel, ami miatt áramot vesz fel a hálózatból, mely pénzbe kerül. Az 
éves elszámolás esetében a nyári többlet és a téli nagyobb felhasználás, akár teljesen 
kiegyenlítheti egymást. A szolgáltató általában az elszámolt többletáramot a szokásos, 
éppen aktuális piaci áron fizeti ki Önnek. Erről információt a mindenkori villanyszámlája 
tartalmaz, azonban azt is tudnia kell, hogy 100 kWh áramfogyasztás mindig többe fog 
kerülni, mint amennyit 100 kWh termelése hoz! (A szolgáltató csak az áram tényleges árát 
fizeti ki, míg Ön az szolgáltatói áramdíjon felül különböző egyéb költségeket és 
rendszerdíjakat is fizet.) A szolgáltató által átvett áram tényleges ára körülbelül a fele 
annak, mint amit a fogyasztás alapján fizetünk. (Ha Ön termelésre tervezi, alakítja ki a 
háztartási kiserőművet, akkor jobb, ha az adózási kérdéseket is figyelembe veszi, mert 
adóznia kell utána, és a szolgáltató csak számla ellenében fizeti ki a többlettermelés 
összegét.) 
 

12.10. Milyen karbantartás szükséges egy napelemes rendszer üzemeltetéséhez?  

A napelemes rendszerek esetében nem, vagy csak nagyon kevés szó esik arról, hogy a 
telepített napelemes rendszereket karbantartani is szükséges. Mivel általános alapelvként 
már javasoltunk, hogy olyan rendszert válasszon, ahol a tervezéstől egészen a beépítésig 
minden egy kézben van, ezért adja magát az is, hogy a rendszert ily módon beépítő a 
karbantartásról is gondoskodni fog, ajánlataiban ez szerepelni fog. Ma Magyarországon 
évtizedes üzemidővel rendelkező naperőművet ugyan elvétve találni, azonban a 
nemzetközi tapasztalatok alapján az alábbi üzemeltetési tevékenységeket kell 
elvégeztetnie: 

- Modulok felületének rendszeres tisztítása a ráülepedett por és egyéb 
szennyeződések eltávolítása érdekében.  

- Villamos csatlakozási pontok évenkénti felülvizsgálata.  
- Inverter néhány évenkénti belső tisztítása, mozgó alkatrészek (hűtőventilátorok) 

üzemének ellenőrzése.  
- Védelmi berendezések funkcionális ellenőrzése. 

A fentiekben leírt technikai folyamatok, anyagok, műszaki megoldások ismerete mellett 
egy jó előkészítés és tervezés az adott épületre számított árajánlatot (anyag + díj) 
együttesen tartalmazza. Ezzel a folyamat nemcsak szakmailag, hanem pénzügyileg is 
követhető, az egyes felújítási megvalósítási elemek költségei és hozzá tartozó megtérülési 
adatai világosan kirajzolódnak. Az is nyilvánvalóvá válik, mennyivel több pénz marad az Ön 
zsebében akkor, ha az adott folyamat megvalósul. Ez is segíthet a zöldotthon 
megvalósításánál abban, hogy a beruházás, a felújítás tervezhetővé váljon. Az egyik 
megvalósult műszaki megoldás által megtakarított pénzből tudom a következő részt 
megvalósítani. 
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