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“MAGYARORSZÁGON ELÉRHETŐ EURÓPA EGYIK LEGKEDVEZŐBB
ENERGIAHATÉKONYSÁGI HITELPROGRAMJA”
BEVEZETŐ
A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) egyik kiemelt feladata a visszatérítendő európai uniós források
közvetítése, mind a magyar vállalkozások, mind a lakosság számára. Az MFB küldetésének tekinti
az energiahatékonysági beruházások ösztönzését, ennek érdekében olyan hitelterméket dolgozott ki,
amely több tízezer lakóingatlan korszerűsítését teszi lehetővé.
Az MFB Lakossági energiahatékonysági hitelprogramja 2017 áprilisától érhető el, a teljes futamidő alatt
nulla százalékos kamattal. A minimum 10% saját forrással akár 20 éves futamidőre igényelhető hitel
magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezetek számára nyújt lehetőséget beruházási terveik
megvalósításához.
Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, társasház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház
esetében akár 10 millió forint kölcsön is igényelhető.
A beruházási típusok két fő részre oszthatóak. I. Energiahatékonyság javítására, II. Megújuló energia
felhasználására. Az energiahatékonyság javítása foglalja magában a homlokzati hőszigetelést, a
födémszigetelést, nyílászáró cserét, világításkorszerűsítést és fűtéskorszerűsítést. A megújuló energia
kategóriába a napelemes, napkollektoros rendszerek, valamint hőszivattyús és biomassza hőtermelő
berendezések tartoznak.
Kiadványunk segítségével egyszerűen, közérthetően kívánjuk bemutatni a hitelprogram keretében
finanszírozható tevékenységeket.
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MFB LAKOSSÁGI HITELPROGRAM
Biztosan Ön is gondolkodott már azon, hogy az energia-megtakarítás érdekében milyen beruházást
célszerű megvalósítania otthonában. Az elmúlt évtized technológiai fejlesztései új távlatokat nyitottak
ezen a területen. Gondos, költségérzékeny tervezéssel egy energia-hatékonyságra összpontosító
beruházással akár teljes mértékben fedezheti fűtési, hűtési, melegvíz-használati és villamos áram igényét.
Az alacsonyabb energiafogyasztás révén megtakarított összegből pedig többek között a beruházáshoz
szükséges fejlesztési kölcsön törlesztését is megoldhatja.
A Lakossági Energiahatékonysági Hitelprogramot az országszerte megtalálható 642 MFB Pont
bármelyikében igényelheti. Ön választhat, hogy az MFB-vel együttműködő partnerek közül kivel valósítja
meg beruházását. Az alábbi pénzintézetek, MFB Pont arculattal megkülönböztetett fiókjaiban kérhet
felvilágosítást, illetve nyújthatja be hitelkérelmét: Takarékbank, B3 Takarék Szövetkezet, Budapest Bank,
FHB Bank (Takarék Kereskedelmi Bank) OTP Bank, MKB Bank, Gránit Bank, és az NHB Növekedési
Hitel Bank.

VEKOP
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GINOP

MIÉRT ÉRI MEG IGÉNYELNI?
A szemléltetés során egy háromtagú család havi energia költségeit fogjuk elemezni. A 2000-ben épült
családi ház az akkori követelményeknek megfelelő, 5 cm-es hungarocell szigetelést, kétrétegű műanyag
nyílászárókat, valamint központi gázkazános fűtési rendszert kapott.
Tulajdonosai átlagosan 30.000 forintot fordítanak gáz- és 15.000 forintot villanyszámlára havonta. Terveik
szerint megújuló energiát hasznosítva csökkentenék kiadásaikat. Napelemes áramtermelő rendszert
és levegő-víz hőszivattyús fűtést választanak, melyet bruttó 6 millió forintból tudnak megvalósítani.
Amennyiben a tervezett beruházás képes lesz az éves villamos áramot és fűtési energiát megújuló
forrásból biztosítani, úgy a várható megtakarításból akár a felvett, nulla százalékos hitel havi törlesztő
részleteit is fedezni tudják. Amennyiben 5.000 forint maradvány rezsiköltséggel számolunk, úgy az
alábbiak szerint fog alakulni a beruházás előtti és utáni állapot:

17 500 FT

7 500 FT

20 000 FT

10 000 FT

27 500 FT

12 500 FT

Előtte állapot: Az első oszlopban a havi energia költségek láthatóak, melyek mértéke az idő múlásával
folyamatosan növekszik. Ennek oka a pénz vásárlóértékének romlása és az esetleges energiaáremelkedés.
Utána állapot: A második oszlop alsó részén a tervezett energiaköltségek maradványértékét látjuk,
a középső részen a 6.000.000 Ft MFB hitel fix havi törlesztő részletét 20 éves futamidő esetén, azaz
~25.000 forintot jelenítettünk meg. Az oszlop tetején a becsült havi megtakarításokat szemléltetjük, zöld
színnel. Ez az összeg szemlélteti, hogy a megújult, korszerű otthon minden évben jelentős kiadást takarít
meg tulajdonosainak. Összességében elmondható, hogy a fűtés korszerűsítése többlet ráfordítást nem
igényelt, sőt, pénzben kifejezhető megtakarítást értek el általa.
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KORSZERŰSÍTÉS ELŐTT ÉS UTÁN
2018. január 8-a óta még kedvezőbb feltételekkel igényelheti a kölcsönt. Korábban a 2 millió forintot elérő
beruházás esetén ingatlan fedezetet kellett biztosítani, ez az összeghatár 5 millió forintra növekedett.
Abban az esetben, ha a kölcsönösszeg ennél magasabb, már ingatlanfedezet bevonása szükséges, jó
hír viszont, hogy a beruházás költségének csupán az 50%-ig kerül jelzálog bejegyzésre.
A hiteltermék haszonelemezése kimutatja, hogy gazdaságosabban finanszírozható az otthoni
energiaellátás megújuló erőforrásokból és kamatmentes hitelből, mint a megszokott fosszilis
energiahordozók vásárlásából. Ennek alátámasztására egy kördiagram segítségével is bemutatjuk a
havi költségek alakulását:

JELENLEGI ENERGIAKÖLTSÉG

BERUHÁZÁS UTÁNI KÖLTSÉG

A beruházást megelőzően a teljes rezsiköltség nagyobb részt gáz illetve villanyszámla tételekből áll.
A korszerű rendszer üzembe helyezésével a gáz és a villanyszámla drasztikusan csökken, így a hitel
törlesztő részletének befizetésén túl is maradhat megtakarítás a tulajdonos pénztárcájában.
A konkrét pénzügyi előnyökön túl további kedvező gazdasági hatásai is lehetnek egy megfelelően
kiválasztott beruházásnak. A családi házak piaci értékét nagyban befolyásoló tényező az ingatlan
energetikai állapota és üzemeltetési költségeinek mértéke. Így, ha sikerül a korszerűsítés kapcsán
minimalizálni az energiaköltségeket, garantáltan növekedni fog az épület értéke.
Az eddig energiára fordított havi költség helyett most értéknövelő beruházást finanszírozhat, amelynek
hatása megújuló energia rendszert telepítésével tovább nő. Összegezve: a fenti példákon keresztül
egyszerűen eldöntheti, hogy az Ön számára mennyire előnyös a “Lakóépületek energiahatékonyságát
és megújuló energia felhasználás növelését célzó hitel.”
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KORSZERŰSÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A beruházás tervezése során számos korszerűsítési, illetve megújuló energiát nyújtó megoldás közül
választhat, melyekről szeretnénk átfogó leírást nyújtani a jobb átláthatóság érdekében.
A támogatott hitelből az alábbi korszerűsítési területek finanszírozhatók:
Nyílászáró, bejárati ajtó cseréje, homlokzati és födém hőszigetelés, vegyes tüzelésű és gázkazán
cseréje, fűtési csőhálózat kiépítése vagy cseréje, radiátorok korszerűsítése, napelem, napkollektor és
különféle hőszivattyús technológiák telepítése, hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése, valamint
világítás és villamos hálózat fejlesztése.

Olyan tevékenység viszont nem finanszírozható, amely az energiahatékonyságot nem mozdítja előre,
azaz például tetőcsere, építészeti bővítés, tetőtér-beépítés, belső nyílászárók cseréje, statikai problémák
helyreállítása, kerítés és betonozási munkálatok.
Fontos, A Hitelprogramból a hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is
finanszírozható azzal, hogy ebben az esetben csak a projekt-előkészítési tevékenységekkel kapcsolatban
kiállított számla fogadható el. Jól látszik, hogy minden energia-megtakarítással járó beruházás a
finanszírozható tevékenységek közé tartozik, ezért ezt célszerű szem előtt tartani a fejlesztési igények
meghatározása során. A leginkább megfelelő beruházás megtervezéséhez minden esetben javasoljuk,
hogy vegye igénybe energetikai szakértő segítségét.
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NAPELEMES ÉS NAPKOLLEKTOROS RENDSZER
A napelemes és napkollektoros rendszereket gyakran összekeverik, mivel mindkét technológia a nap
sugaraiból állít elő energiát, ugyanakkor nagyban különbözik felhasználhatóságuk. Míg a napelemes,
azaz foto-villamos rendszerek a napfényt villamos árammá alakítják, úgy a napkollektorok a beérkező
hőt képesek hasznosítani. Mivel hazánk kiemelkedően jó környezeti adottságokkal rendelkezik a
napenergia hasznosítás területén, mindenképpen érdemes számításba venni ezeket a tervezés során.

NAPKOLLEKTOROK
NAPELEM PANELEK

INVERTER

MÉRŐ-ÓRA
HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓ

MEDENCE FŰTÉS
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NAPKOLLEKTOR (melegvíz előállítás)
A napkollektoros rendszerek működése egyszerű, hétköznapi életünkben előforduló példák mentén
megérthető. Biztosan megfigyelte már egy forró nyári napon a locsolócső belsejében felforrósodó vizet.
Hasonló elven működik a vákuumcsöves- és síkkollektor is.
A napsugárzás hasznosításának mennyiségét befolyásolja a kollektor dőlésszöge és tájolása.
Magyarországon a legtöbb napsütés - megközelítőleg évi 1450 kWh/m² - déli tájolású és 40-42°os dőlésszögű felületre érkezik. Mindkét napkollektor esetében télen kizárólag fűtésrásegítésről
beszélhetünk, önállóan nem képesek kiegyenlíteni az épület hőveszteségét. Mivel télen a külső környezeti
hőmérséklet sokkal hidegebb, mint a szükséges fűtési víz hőfoka, így a nagy hőmérséklet különbséget
nem képesek önállóan áthidalni.
Különbség közöttük, hogy a síkfelületre csak adott időpontban van merőleges besugárzás, a henger
felületre beeső fény mindig merőlegesen érkezik. A vákuumcsöves napkollektorok télen és az átmeneti
időszakban 20-30%-al nagyobb teljesítményt adnak le. Mindig a konkrét felhasználás dönti el, hogy
melyik rendszert érdemes telepíteni.
Olyan ingatlanok esetében javasolt a napkollektorok alkalmazása, ahol kiemelkedően magas az egész
éves melegvíz felhasználás, vagy például medencefűtésre van igény.
Összefoglalva: a legmegfelelőbb technológia kiválasztása az épület adottságaitól és az egyedi igényektől
is függ. Javasoljuk, hogy több szakértői vélemény alapján hozzon döntést.
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NAPELEM (villamos-áram termelés)
A napelemes rendszerek a napkollektoros rendszerekhez képest sokkal általánosabb megoldást
nyújtanak. Ahogyan már említettük, fény hatására villamos áramot állítanak elő, melyet sokrétűen
alkalmazhatunk költségmegtakarítás elérésére. Két fő termékfajtát különböztetünk meg, az elterjedtebb
poly-kristályos és a drágább monokristályos napelem paneleket. Utóbbi csupán 3-4%-kal nagyobb
hatásfokú, tehát nincsen közöttük számottevő különbség. Napelemes rendszerünkből érkező energiát
szintén kétféle módon kapcsolhatjuk meglévő villamoshálózatunkhoz:
• Központi villamos hálózatra kapcsolódó módon (hálózatra tápláló)
• Autonóm, hálózatra nem kapcsolódó módon (sziget üzemű)

A központi hálózatra való csatlakozás úgynevezett ad-vesz mérőórán keresztül történik, mely a helyi
áramszolgáltató engedélyéhez kötött. Az engedély feltételei például a megfelelő hálózati inverter,
szabályos mérőhely, szükséges fázis és amper szám megléte. Ezt úgynevezett Igénybejelentő munkalap
kitöltésével ellenőrizhetjük, melynek beküldését követően az áramszolgáltató Gazdasági Tájékoztató
formájában nyilatkozik a feltételek teljesüléséről.
Autonóm (akkumulátoros) rendszer esetében a megtermelt áramot nem kapcsoljuk rá a központi
hálózatra, csupán az ingatlan saját villamos rendszerére. Ilyen rendszer kiépítéséhez szükségünk lesz
napelemes töltésvezérlő, illetve akkumulátor szett és szinuszos inverter beszerzésére. Az akkumulátor
technológiák ára, élettartama és alacsony hatásfoka végett javasoljuk a központi villamoshálózat
segítségével elraktározni az adott pillanatban felesleges energiát. Éves elszámolás alapján szinte
díjmentesen tárolhatja az energiát a hálózaton.
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HŐSZIVATTYÚS FŰTÉSI MEGOLDÁSOK
A hőszivattyús technológiákat annak megfelelően különböztetjük meg, hogy a hőt honnan-hová
közvetítik. Ilyenek lehetnek a földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyúk. Működési elvük a háztartási
hűtőgépekhez hasonlítható. A hőcserélő tulajdonsága, hogy fűtésnél hulladék hideget, hűtésnél pedig
hulladék hőt állít elő. Ismerjük meg tehát a különböző hőforrású hőszivattyúkat.

HŐSZIVATTYÚ
KÜLTÉRI EGYSÉG
HŐSZIVATTYÚ
BELTÉRI EGYSÉG

PADLÓFŰTÉS

PUFFERTÁROLÓ
HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓ

LEVEGŐ-VÍZ:
A legelterjedtebb a finanszírozható hőszivattyú típusok közül, mivel nincsen szükség engedély
beszerzésére a telepítéshez. Mivel a kültéri levegő hőmérsékletéből dolgozik, télen a nagy hőmérséklet
különbség miatt alacsonyabb hatásfokkal képes ellátni a feladatát. Kiemelten fontos a megfelelő típus
kiválasztása, hiszen nagyon eltérő működési megbízhatósággal és hatásfokkal kaphatóak az ilyen típusú
hőszivattyúk. Javasoljuk, nagyobb gyártók kifejezetten önálló fűtésre tervezett típusait beszerezni.
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FÖLDHŐ-VÍZ:

VÍZ-VÍZ:

Engedélyköteles beruházás, ahol a földfelszín
alatti területen lefektetett csőhálózatban keringő
víz átmelegszik és a hőszivattyú hőcserélője nagy
hatásfokkal képes a fűtési melegvíz előállítására.

Engedélyköteles beruházás, ahol egy úgynevezett „nyerő” kútból a talajvizek hőtartalmát
hasznosítjuk, majd kötelező jelleggel egy „nyelő”
kútba visszasajtolunk.

Együttes tulajdonságuk, hogy energiát nyernek ki környezetükből, legyen az víz, föld vagy levegő.
Működési hatékonyságuk elérheti az 5 COP-t (jósági fokot), ami annyit jelent, hogy 5 kW fűtési energia
előállításához csupán 1 kW áram szükséges.
Egyéb elektromos fűtéstechnológiák, mint például az infrapanelek, nem képesek több energiát
előállítani, mint amennyit felhasználnak, így az üzemeltetés költsége háromszor-négyszer
drágább a hőszivattyús technológiához képest.
A rendszer felépítését tekintve a meglévő központi fűtéshez kapcsolódik, ami lehet akár 60 Co-os
radiátoros, vagy alacsonyabb hőmérsékletű felületfűtés is. Szakértői segítséggel kockázatmentesen
kiválasztható az igényeknek megfelelő gyártmányú és típusú hőszivattyú. Egyes termékek akár a teljes
fűtést/hűtést és használati melegvíz (HMV) előállítást is képesek központilag ellátni. Amennyiben az
ingatlan fűtési rendszere lehetővé teszi, akár hűtési üzemmódra is alkalmas a technológia.

“GEO” illetve “H” tarifa:
• A “GEO”-tarifa az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport terméke. Egész évben elérhető, viszont minden nap 8.00–
10.00-ig és 16.00–18.00-ig szünetel az áramszolgáltatás, melyet fűtési puffertároló beépítésével lehet
áthidalni. (Bruttó 25,82 Ft/kWh áron.)
• “H”-tarifa pedig körülbelül három éve bevezetett tarifa a korszerű hőszivattyúk működtetéséhez.
Kizárólag a fűtési időszakban, azaz október 15-től április 15-ig érhető el az áramszolgáltatás (bruttó
24,6 Ft/kWh áron).
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KÖZPONTI HŰTÉS-FŰTÉS
Nem számolhatók el azok a költségek, melyek a hitelcél megvalósításával nincsenek közvetlen
kapcsolatban, továbbá nem szolgálnak energiamegtakarítást. Ezek a költségek jellemzően az alábbiak:
Split- vagy ablakklímák: Egy külső és egy belső egység, mely hűtésre szolgál. A split klíma beépítése,
cseréje, korszerűsítése, felújítása nem támogatható hitelcél.

A hőszivattyúk lényege, hogy egy adott közegből egy másikba szállítják a hőenergiát. A klímaberendezés
egy levegő-levegő hőszivattyú, ami hűtési üzemmódban a benti levegőt a hőcserélő segítségével
lehűti, fűtési üzemmódban pedig felfűti. Az ezen áthaladó levegő hőmérséklete megváltozik és ennek a
kellemes hatását érezhetjük a szobában.
Fontos, hogy társasházi lakások esetében nem szerepel a támogatott kölcsöncélok között a nem központi
hűtési, fűtési és szellőztetési rendszerek beépítése, mivel a helyi rendszerek energiafelhasználása
magasabb, továbbá a fő cél az energia megtakarítás, nem a komfort növelése. Családi házak esetében
önállóan támogatható hitelcél a hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer
kiépítése, melyről az alábbiakban szólunk bővebben.
Kivitel szerint megkülönböztetünk:
• mono
• kazettás
• légcsatornás
• mennyezeti
• mobil klímát
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VRF rendszer: Egy külső egység, több belső egység, mely hűtésre és fűtésre szolgál.
A VRV (Változó Hűtőközeg Áramú) rendszer egy direkt elpárologtatású rendszer, melyet elsősorban
hotelek, irodaházak, bankok, nagyobb üzletek klimatizálására fejlesztettek ki. A folyamatos fejlesztéseknek
valamint az inverteres és a precíziós vezérlő és szabályzó technológiának köszönhetően ma már egy
kültéri egységre akár 64 db beltéri egységet is lehet csatlakoztatni, és akár 1000 méter is lehet a
csővezeték hossza. Ez tette lehetővé, hogy a VRV, VRF rendszerek mára a klimatizálás csúcsát jelentik.

A VRV, VRF rendszer legfőbb elemei:
• kültéri egység, amely változtatható fordulatszámú vagy változtatható teljesítményű kompresszorral
felszerelt
• a fűtési rendszerekhez hasonló gerincvezetékes csőhálózat
• adagolószeleppel ellátott beltéri egységek (akár 64 db is lehet)
• kül-, és beltéri egységeket összekötő elektromos vezetékek
• elektronikai egység, amely képes a rendszer összehangolt működtetésére
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KÖZPONTI FŰTÉS ÉS HASZNÁLATI MELEGVÍZ
Az épületek hőigényét fűtési rendszerek segítségével fedezzük. Családi házak esetében alkalmazott
fűtési rendszerek többnyire három részből állnak:
•

Központi hőtermelő berendezések (pl. kazán, bojler)

•

Fűtési vezetékhálózat és kiegészítései (csövek, szigetelések)

•

Hőleadó rendszerek (pl. radiátor, padlófűtés)

A hőtermelő berendezések közé sorolhatók a gázkazános fűtések, szilárd tüzelésű kazánok és
természetesen a hőszivattyúk is. Egyaránt alkalmazhatóak fűtésre és használati melegvíz készítésére. A
használati melegvíz előállítása tárolós vagy átfolyós rendszerben történik.
A tárolós berendezéseknél időben elválik a melegvíz előállítása és a felhasználása. Átfolyós
berendezéseknél e két tevékenység egy időben zajlik. Akkor választunk jól használati melegvíz termelő
berendezést, ha egyidejű fürdéshez és mosogatáshoz minden időben kellő mennyiségű és hőmérsékletű
víz áll rendelkezésünkre, és a melegvíz hőmérséklete állandó marad.
A megtermelt hő szállításáról egy keringtető szivattyú gondoskodik, mely a csőhálózaton keresztül
cirkulálja a fűtési vizet.
Az érkező energiát a hőleadók biztosítják a fűtendő helyiségekben. A leggyakoribb fűtési hőleadók
közé a radiátorok, felületi fűtőtestek, konvektorok, szegélyfűtők és padlófűtések tartoznak. A megfelelő
méretezés kiemelten fontos a rendszer optimális üzemeltetése szempontjából.
Amennyiben fűtéskorszerűsítésben gondolkodik, úgy először döntenie kell, melyik fenti területet
szükséges fejleszteni a nagyobb energia-megtakarítás érdekében. A döntéshez szükséges számítások
elvégzéséhez javasolt épületenergetikai szakmérnök bevonása.
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HOMLOKZATOK ÉS FÖDÉMEK HŐSZIGETELÉSE
Épületeinket épületszerkezetek határolják. A határoló fal- és födémszerkezetek ritkán készülnek
egyfajta anyagból: jellemzően összetett, réteges kialakításúak. A határoló szerkezetek hőtechnikai
minősége pontosan mérhető és jelentős mértékben befolyásolja az épület energiaszükségletét, így havi
kiadásainkat is.
Jelentős felújításnak számít az épület határoló szerkezeteinek 25%-át meghaladó mértékű felújítás.
Határoló szerkezetnek minősülnek az ablakok, a zárófödémek, a lapostető, az alsózárófödém, a
padlásfödém, a tetőfelülvilágító, a tetősík ablak, a garázskapu (fűtött garázs esetén), a szomszédos
fűtött épületek közötti fal, nemcsak a homlokzati falak.
Családi házaknál a legnagyobb veszteség (25-30%) a padlásfödémen, a tetőn keresztül távozik, de
jelentős hőmennyiség szökik el a falakon, nyílászárókon, a hőhidakon és a padlón, talajon keresztül
is. A szükséges hőszigetelő eljárások viszont épületszerkezetenként eltérőek. Homlokzat szigetelésére
alkalmazhatóak polisztirollapos hőszigetelő lemezek és rendszerek, kőzetgyapot és grafitos szigetelő
anyagok. Egyhéjú tetők esetén a hőszigetelő anyagokkal szemben a hőszigetelő képességen túl a
fő követelmény a lépésállóság (pl. kőzetgyapot, expandált polisztirol). Fordított rétegrendű tetők
hőszigeteléseként kizárólag extrudált polisztirolhab alkalmazható egy rétegben fektetve. Kéthéjú
tetőkben nyitott szálszerkezetű kőzet- vagy üveggyapot hőszigetelés alkalmazása javasolt.
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ABLAKOK, BEJÁRATI AJTÓK CSERÉJE
A homlokzati ablakok elválasztják a külső teret a lakások belső helyiségeitől és mindeközben védenek a
napsugárzás, a csapadék és a hideg hatásaitól, illetve kizárják a légszennyezés nagy részét. Korábban
az ablakok elsősorban szabványosított kialakításban gyártott szerkezeteket jelentettek (egyrétegű
gerébtokos ablakok, pallótokos ablakok, kapcsolt gerébtokos ablakok, erkélyajtók, egyesített szárnyú
szerkezetek) és szinte kizárólag fából készültek. Mára a bejárati ajtók és az ablakok keretei műanyagból,
fából és fémből (alumínium/acél) is készülhetnek. A hőszigetelő képességet az úgynevezett U értékkel
szokták jellemezni (U érték = hőátbocsátási tényező, mértékegysége: W/m2K).
Az U jel mellé megadnak egy kiegészítő jelölést, mely azt mutatja meg, hogy az ablak melyik részének
a hőátbocsátását jellemzi: Uf, Ug, Uw. Az „Uf” az ablak keretének (frame) hőátbocsátási tényezőjét
jelöli. A keret beépítési mélységének növelése javítja a szigetelő képességet. Az ablak üvegének „Ug”
(glass) hőátbocsátási tényezője minél alacsonyabb annál kevesebb hőt enged át. Az egész szerkezetet
nézve az üveg a legnagyobb felület és ennek kell rendelkeznie a legjobb hőszigetelő értékkel. Az ablak
üvegezése lehet 2 vagy 3 rétegű. Az üveglapok vastagsága 3, 4, és 6 mm. Az üvegrétegek között
levegőt, vagy a jobb hőszigetelési érték elérése érdekében 90% fölötti töltöttségi szintű Argon gázt
alkalmaznak.
„Uw” – a teljes ablakszerkezet („window”) hőátbocsátási tényezője. 1,6 W/m2K hőátbocsátási
értékűnél rosszabb tulajdonságú ablak nem építhető be!
A LOW-E (low emissivity – alacsony sugárzási veszteség) lágyfémbevonat, amely a kettős rétegű
üvegezés belső, „légrés” felőli oldalán lévő speciális bevonatú, nem látható hőszigetelő nemesfém-réteg.
Az a rendeltetése, hogy a hosszú hullámú infravörös sugarakat, azaz a hőt visszatükrözze az épületbe,
javítva ezzel az üvegezés hőáteresztését és energiahatékonyságát. Így a fény és a napsugárzás szinte
akadálytalanul jut be a helyiségbe, ezzel szemben az épületben keletkezett meleg belül marad.
Tehát a low-e bevonatú hőszigetelő üveg alkalmazásával további energia meg¬takarítást
érhetünk el, hiszen a hőátbocsátási tényező csökkenésével a fűtési energiafelhasználás is jelentősen
csökken. A fűtési energia költségének csökkenésével néhány éven belül megtérülnek a beruházás
költségei.
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VILÁGOSÍTÁSI ÉS VILLAMOS HÁLÓZAT KORSZERŰSÍTÉSE
VILÁGOSÍTÁSI HÁLÓZAT
A fényforrások korszerűsítése során több szempontot kell figyelembe vennünk. Ha a jobb megvilágítás
a cél, akkor nagyobb teljesítményű, de azonos típusú fényforrásra, pl. egy 12W-os kompakt fénycsövet
20 W-osra kell cserélni. Ebben az esetben a teljesítmény mellett érdemes megnézni a fényforrás által
kibocsátott lumen számot is, annak nagyobbnak kell lennie az előzőnél.
Ha a jobb megvilágítás a cél, akkor fény¬forrásunkat cserélhetjük más típusúra is, 100W-os izzólámpát
100W-os halogén¬lámpára, vagy 15W-os kompaktfénycsövet 15W-os LED fényforrásra. Ebben az
eset¬ben mindenképpen figyelembe kell venni a fényforrás fejelésének típusát (E14, E27, stb) és a
fényáramát, hogy az nagyobb legyen a korábbinál.
Ha energiatakarékosság a cél, akkor min¬denképpen a legkorszerűbb fényforrásra kell cserélni a
meglévőt, például 20W-os kompaktfénycsövet 12W-os teljesítményű LED-re, 60W-os halogénlámpát
10W-os LED-re.
VILLAMOS HÁLÓZAT
Otthonunk elektromos hálózatát és a hozzá tartozó berendezéseket akkor érdemes cserélni, ha felújítást
végzünk, vagy új, nagy teljesítményű fogyasztót akarunk üzembe helyezni, de indokolt akkor is, ha a
rendszer annyira elavult, hogy életveszélyessé válhat.
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Az elektromos hálózat élettartama átlagosan 30 év. Ennyi idő alatt a szabványok, igények oly mértékben
változnak, hogy a csere indokolt. Az elektromos hálózat a mérőórán és a főbiztosítékon keresztül
csatlakozik az országos hálózathoz. A mérőóra az energiafogyasztást méri, működése az elektromos
áram mágneses hatásán alapul. Általában a mérőóra része egy főbiztosíték, amely a megengedettnél
nagyobb terhelés (nagyobb áramerősség) esetén megszakítja a főáramkört. A lakásban több párhuzamos
áramkört hoznak létre. Ezek mindegyikét külön-külön további biztosítékok védik.
Fázisbővítés is szükségessé válhat ott, ahol jelenleg egy fázisú villamoshálózat van kiépítve. Az alap
csatlakozási áramerősség 1x32A, ami minden fogyasztó számára biztosított, csatlakozási díj fizetése
nélkül. Ilyen esetben felül kell vizsgálni a bejövő villamosvezeték keresztmetszetét és a csatlakozás
módját. Szabványos csatlakozási feltételek teljesülése esetén az áramszolgáltató elvégzi a háromfázisú
fogyasztás mérőhely kiépítését mely feltétele lehet az 5kW feletti napelemes rendszerek hálózatra
csatlakozásának. Hasznos lehet életvédelmi szempontból FI relét beszereltetni.
A Lakossági Energiahatékonysági Hitelprogram keretében a meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek
energiatakarékos átalakítására önállóan nem, de másik, önállóan támogatható tevékenységgel
együtt igényelhető forrás. Eszerint a fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje, illetve a világítási
rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó
műszaki megoldások kialakítása finanszírozható a hitelből, amennyiben ezek energiamegtakarítást
eredményeznek, például egy fázisú vezeték cseréje három fázisra, illetve LED-es világító testek
alkalmazása a korábbi izzós megoldás helyett.

19

