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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.
Természetes személy kölcsönigénylő esetén (családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház,
hétvégi ház és üdülőház, társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás) esetében akár 10 millió forint kölcsön
is igényelhető. Amennyiben a társasház vagy a lakásszövetkezet a kölcsön igénylője, lakásonként
maximálisan 7 millió forint igényelhető, míg a minimum összeg mindkét esetben 500 ezer forint.
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, elsősorban a társasházak, illetve a társasházi ingatlanok számára
elérhető megoldásokra fókuszálva. A családi házak tulajdonosai számára fontos információkkal külön
kiadvány foglalkozik, amely elérhető az mfb.hu oldalon.
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TÁRSASHÁZI KORSZERŰSÍTÉSEK TÁMOGATÁSA
Az 1960-as években a lakásépítések gyorsítása érdekében iparosított technológiával, előre gyártott
vasbeton elemekből építették a „tömbházakat” Magyarországon. A panelházak energetikai szempontból
kifejezetten rossz állapotúak, ezért energetikai felújításuk 2001-től államilag támogatott tevékenység
lett. A jellemzően hazai forrású támogatásokból finanszírozott Panelprogramok egészen napjainkig
működnek, számottevő eredményekkel.
Az országban csaknem 800 ezer iparosított technológiával épült lakás található, a főváros lakosságának
több mint 20 százaléka 1990 előtt épült panellakásban él. A házak szerkezeti élettartama 100 év felett
várható, viszont a hőszigetelő és nyílászáró szerkezetek már felújításra szorulnak. A Panelprogramok
mellett 2017-től európai uniós források is elérhetők a beruházások finanszírozására, melyeket
visszatérítendő hitel formájában igényelhetik a korszerűsítés előtt álló ingatlanok tulajdonosai.
Az újonnan megjelent “LAKÓÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA
FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSÉT CÉLZÓ HITEL” (GINOP-8.4.1/A-17, VEKOP-5.2.1-17) célja
a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a
lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás
alkalmazásának növelésére. A visszatérítendő hitelösszeg minimuma 500.000 Ft, maximuma
magánszemélyek esetén 10 millió, társasházak és lakásszövetkezetek esetén pedig lakásonként 7 millió
forint. A hitel futamideje maximum 20 év lehet.
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a hiteligénylés feltételei eltérhetnek attól függően, hogy
a kölcsönigénylő a társasház/lakásszövetkezet, vagy a társasházban/lakásszövetkezetben élő lakás
természetes személy tulajdonosa. A társasház csak az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei
vonatkozásában pályázhat.

A beruházások műszaki lehetőségei az alábbiak szerint alakulnak:

Ingatlan típusa

Energiahatékonyság
javítására vonatkozó
tevékenységek

Megújuló energia
felhasználására
vonatkozó tevékenységek

Lakóépület
(természetes személy hiteligénylő esetén)
Társasházi lakóépület
(társasház hiteligénylő esetén)





8 lakásnál több lakást tartalmazó társasházi
vagy lakásszövetkezeti lakás
(természetes személy hiteligénylő esetén)





Maximum 8 lakást tartalmazó társasházi
vagy lakásszövetkezeti lakóépületben,
sorházban, ikerházban lévő lakás
(természetes személy kölcsönigénylő esetén)





Lakásszövetkezeti lakóépület
(lakásszövetkezet hiteligénylő esetén)
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PROGRAMOK TÁRSASHÁZAK ÉS
LAKÁSSZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA
A kormány elkötelezett amellett, hogy csökkentse mind a társasházban, mind a családi házakban élők
kiadásait, vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatásokkal segítve a lakóépületek energetikai
korszerűsítését. A 2014 őszén, hazai költségvetési forrásból útjára indított Otthon Melege Program
keretében meghirdetett pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású, vissza nem
térítendő támogatást nyújtson az ingatlantulajdonosok számára az ország egész területén.
Az Otthon Melege Program mellett a Magyar Fejlesztési Bank kamatmentes kölcsönt biztosít a
lakástulajdonosok részére, melyből az egyéni albetétek, vagy akár a teljes társasház energetikai
korszerűsítése is megvalósítható.
A Lakossági Energiahatékonysági Hitelprogram az országszerte megtalálható 642 MFB Pont
bármelyikében igényelhető. Ön vagy az Ön társasháza 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

GINOP
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PANELÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐI
Ahogyan korábban említettük, a panelépületek szerkezeti felépítése jó minőségű és hosszú élettartamú.
Ezzel szemben a hőtechnikai tulajdonságaik nem megfelelőek, ezeken kizárólag utólagos külső
homlokzati hőszigeteléssel és teljes nyílászáró korszerűsítéssel lehet javítani. A legnagyobb problémát
az ún. „hőhidak” jelentik. Hőhíd ott keletkezik, ahol a falak hőáteresztő-képessége sokkal nagyobb
a környezetében lévő felületekhez képest. A hő az ilyen pontokon gyorsabban távozik, a pára lecsapódik,
amely kedvez a penészgombák megtelepedésének, ami betegségek pl. asztma vagy allergia kialakulását
idézheti elő a lakóknál.
Az épület korszerűsítését követően nem csupán az energetikai besorolás fog változni, de növekszik az
életminőség és a lakások értéke is, ami gazdasági szempontból is indokolja a beruházást. Amennyiben
elmulasztják a felújítást, úgy a benne lakók folyamatosan emelkedő fűtési számlákkal fognak találkozni.
Még nagyobb energia-megtakarítás érhető el, ha nem csak a külső burkolatot és a nyílászárókat cserélik
le, hanem a fűtési rendszer korszerűsítését is megvalósítják.
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KORSZERŰSÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

HITELCÉLOK

HITELIGÉNYLŐ

fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek társasház/lakásszövetkezet/
minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
természetes személy
fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek
minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje /
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

társasház/lakásszövetkezet/
természetes személy

az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy
árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan
támogatható tevékenységgel együtt támogatható)

társasház/lakásszövetkezet/
természetes személy

fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
• hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje
• hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje
társasház/lakásszövetkezet/
• szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése
természetes személy
(kizárólag a hőtermelő berendezés korszerűsítésével együtt
támogatható)
• automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó
oldali) szabályozások kiépítése
fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése
• gőz hőhordozó közeg váltása forró vagy meleg vízre
(távfűtéssel vagy házközponti fűtéssel ellátott ingatlan
esetében)
• távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek
megteremtése (egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok
esetében)

társasház/lakásszövetkezet

meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések cseréje
korszerűbb rendszerre

társasház/lakásszövetkezet/
természetes személy

hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési
rendszer kiépítése

társasház/lakásszövetkezet/
természetes személy

világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
(kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel
együtt támogatható)
• fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
• meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése,
amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek

társasház/lakásszövetkezet/
természetes személy
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KORSZERŰSÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek
( csak társasház, vagy lakászövetkezet lehet a kölcsön igénylője )
Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő fűtési- és/vagy
használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az
alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):
1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);
2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű /háztartási méretű kiserőmű/, áramtermelés céljából);
3. talajkollektoros, talajszondás, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása alapfűtésre és/
vagy használatimelegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
4. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.
Távfűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő használatimelegvízrendszert kiegészítő, vagy az elektromos hálózathoz csatlakozó, megújuló energiát hasznosító
rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):
1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás céljából);
2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű, áramtermelés céljából)
Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében támogatható a meglévő fűtési és/vagy
használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az
alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):
1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);
2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű, áramtermelés céljából).
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FŰTÉSI RENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE
Sajnos a távfűtéses épületek többsége jelenleg még alkalmatlan arra, hogy szabályozni lehessen az
egyes helyiségek hőmérsékletét. Ahhoz, hogy ezt a jogos igényt ki tudja elégíteni, a lakóközösségeknek
kell az épületen belüli teljes fűtési hálózatot korszerűsíteni.
Miért érdemes a fűtési hőleadó rendszert korszerűsíteni?
Mert
• a megszokott komfort érhető el a lehető legkevesebb energia felhasználásával,
• drasztikusan csökkenthetőek a távhőszolgáltatás költségei maximális biztonság és kényelem mellett.
Ennek érdekében az épületek fűtési rendszereit kiegyenlítetté, az egyes helyiségekben pedig
szabályozhatóvá kell tenni. Az épület belső fűtési rendszerének átalakítását úgy kell megoldani, hogy
továbbra is alkalmas legyen a helyi távhőhálózathoz való csatlakozásra. A kívánt eredmény elérése
érdekében a fejlesztésnek a teljes épületgépészeti rendszerre ki kell terjedni. Energia-megtakarítás
csak jó hőtechnikai szerkezetekkel, ésszerű takarékoskodással, a radiátorok teljesítményének
szabályozásával, illetve ezek együttes alkalmazásával valósítható meg. A tervezett fűtési rendszernek
a takarékos és hatékony működés mellett legfőbb feladata a szükséges hőmennyiség garantálása.
Mivel eltérő felhasználási és komfortszokások lehetnek lakásonként, így a tervezéskor garantálni kell
minden lakó kényelmét.
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NAPELEMES ÉS NAPKOLLEKTOROS RENDSZER
A társasházakban élők rendszerint a közös költséggel fizetik a közös helységekben elhasznált áram,
illetve a fűtés díját. Ide sorolhatóak például a lépcsőház világításával, a lift működtetésével, vagy
a közös területek fűtésével, szellőztetésével kapcsolatos költségek, amelyek éves szinten akár több millió
forintos kiadást is jelenthetnek a lakóközösségnek. Ezen a területen megtakarítást elérni napelemekkel
és napkollektoros rendszerrel lehet. A két rendszer közötti különbség a megtermelt energiában rejlik.
Amíg a napelemek villamos áramot, addig a napkollektorok meleg vizet állítanak elő. Általánosságban
elmondható, hogy a társasházak közös villanyfogyasztásának akár 100%-a és a használati melegvíz
felhasználásának 40-60%-a fedezhető ingyenes napenergiából.
Mivel hazánk kiemelkedően jó környezeti adottságokkal rendelkezik a napenergia hasznosítás területén,
így mindenképpen ezeket a technológiákat kihasználva érdemes korszerűsíteni.

INVERTER

MÉRŐ-ÓRA

NAPELEM PANELEK

10

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
(Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek hőszigetelése)
Típus szerint a legelterjedtebb megoldás a polisztirol alapú hőszigetelő rendszerek használata, amely
a hatályos tűzrendészeti előírások figyelembe vételével középmagas épületeken (maximum 30 méteres
legfelső használati szintig) is alkalmazható.
Panelépület (betonfal) esetében hőszigetelés nélkül az U érték akár 2,71 [W/m2K] is lehet. (U érték =
hőátbocsátási tényező, mértékegysége: W/m2K).
Amennyiben 14-16 cm-es szigeteléssel látjuk el a falat, akkor az U érték nagyságrendekkel csökkenthető,
akár 0,2 [W/m2K] érték is elérhető! Páratechnikai szempontból is fontos tényező a szigetelés vastagsága,
hiszen kulcsfontosságú a falakon kialakuló harmatpont (a fal azon pontja, ahol a pára-kicsapódás
bekövetkezik) optimális helyzetének kialakításában. Megfelelő kivitelezés esetén páratechnikai
problémáktól nem kell tartani, hiszen a javarészt vasbetonból készült falpanelek páraellenállása jóval
magasabb a polisztirolénál (szigetelő anyag). A lakótér levegőjében található nedvesség 96-98%-ban
távozik az ablak és ajtónyitások során, tehát a hőszigetelés után - megfelelő szellőztetés mellett -, nem
kell páralecsapódástól tartani, amely idővel nedvesedéshez, penészesedéshez vezethetne.
A homlokzati hőszigetelés legfontosabb előnyei:
• véd a túlzott lehűlés és a túlzott felmelegedés ellen
• védi az épület szerkezetét
• esztétikus megjelenést biztosít
• növeli a komfortérzetet
• a páratechnikai problémák megoldódnak, ezáltal megszűnik a penészesedés
• megszűnnek a hőhidak
• meggátolja a víz beszivárgását
• rövid távon megtérülő beruházás
• az ingatlan értéke nő, és hosszú távon értékálló marad
• az épület CO2 kibocsátása csökken
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ABLAKOK, BEJÁRATI AJTÓK CSERÉJE
(Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek
cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése.)
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 megtakarítást
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 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.
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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.
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.
A projekt megvalósítása során 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.
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LAKÁSOK EGYÉNI KORSZERŰSÍTÉSE
Komplex felújítással az energiaköltségek akár 50-60 százaléka is megtakarítható. Egy átlagos, 51-65m2es panellakás esetében a felújítások fajtájától függően jelentősen, akár évi 120-180 ezer forinttal is
csökkenhetnek a közüzemi számlák (tehát a hőszigetelés költségei rövidtávon megtérülnek!).
Sok esetben viszont a teljes lakóközösség jóváhagyása szükséges egy komplex beruházás
megvalósításához. Amennyiben egyénileg szeretnénk korszerűsíteni lakásunkat, azaz nem a
társasház, hanem természetes személy (lakás tulajdonosa) a hiteligénylő, a lehetőségek csupán az
energiahatékonyságra szűkülnek. Megújuló energiafejlesztéseket műszaki és támogatási okokból
egyénileg nem valósíthatunk meg. Az alábbi hasznos tanácsok betartásával tovább növelhetjük lakásunk
megtakarításait és komfortérzetét.
- Ne fűtsük túl a lakást! Ezt a célt a fűtési rendszert vezérlő termosztátok, illetve a fűtőtesteken lévő
termosztatikus szelepek beállításával érhetjük el.
- A nappaliban 20 fok, a gyerekszobában 22 fok is lehet, a hálószobában viszont elég, ha 18 fokot
tartunk. Nappal a hálószobában nemigen tartózkodunk, éjszaka pedig egészségesebb, kellemesebb
az alvás, ha nincsen meleg.
- Ne szárítsunk radiátoron, és ne tartsunk ott semmit! Ezzel szabaddá tesszük a meleg levegő áramlását,
és jobb lesz a hőérzetünk, mintha csak szivárogna a meleg.
- Szellőztessünk rendszeresen! A levegő párásításával egy időben a jól szigetelt lakásokban folyamatosan
figyelni kell a szellőztetésre, nehogy a páralecsapódás következtében meginduljon a penészesedés.
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