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Jogi nyilatkozat 

Jelen kiadvány tartalmáért a szerzők kizárólagos felelősséget vállalnak. A kiadványban foglaltak nem 

szükségképpen tükrözik az Európai Unió álláspontját. Sem az CINEA, sem az Európai Bizottság nem vállal 

felelősséget az abban foglalt információk bármilyen felhasználásáért.   

2022 februárjában jelentette meg a ComAct. 

©ComAct, 2022. A sokszorosítás csak a forrás megjelölésével engedélyezett. 
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Vezetői összefoglaló 

Ez a dokumentum rövid áttekintést nyújt a ComAct öt országában található tíz többlakásos épület jelenlegi 

állapotáról. Ezek koruk, méretük, típusuk, valamint a helyszín éghajlata szerint különböznek egymástól. 

Mindegyikük esetében felújítási intézkedéseket javaslunk, amelyek két nagy csoportra oszthatók: a) az 

energiafogyasztás csökkentése és b) megújuló energiaforrások bevezetése. Az intézkedések többsége 

valamennyi épület esetében javasolható, a jelenlegi állapotuk (pl. burkolat és fűtési rendszer) és az éghajlati 

viszonyok eltérései miatt kisebb eltérésekkel. Néhány közülük csak az épületek egy részére alkalmazható. 

Az elején a dokumentumban alkalmazott részletes megközelítés és módszertan került ismertetésre és 

leírásra. Ez a dokumentum az általa érintett tíz épület felújítási lépéseinek iránymutatásaként szolgál. Az 

anyag nem tekinthető részletes energiaauditnak. Az épületeket kezelő személyzet (közös képviselő, 

számvizsgáló bizottság stb.), a közüzemi vállalatok alkalmazottai fogják használni, és a nem mérnöki 

végzettségűek számára is könnyen érthetőnek kell lennie. Ezért nem részletes műszaki leírást tartalmaz a 

rendszerekről, hanem rövid tájékoztatást az intézkedésekről, a becsült energia- és pénzmegtakarításról 

(amennyiben az lehetséges). Minden épületre vonatkozóan áttekintő táblázatot adunk, amely tartalmazza 

az összes rendelkezésre álló adatot a javasolt intézkedésekről, hogy bárki (beleértve a lakókat is) betekintést 

nyerhessen a javasolt intézkedésekbe és a megtakarításokba. 
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1. Bevezetés 

A megfizethető energiához való hozzáférés a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzések egyik 

kulcsfontosságú szempontja. Az energiatermelés és -felhasználás azonban jelentős hatást gyakorol a 

környezetre, ami helyi és regionális szennyezéshez, valamint globális felmelegedéshez és 

éghajlatváltozáshoz vezet. Az egész világnak szembe kell néznie a fenntartható fejlődés kihívásával - olyan 

fejlődéssel, amely úgy biztosítja az energiaellátás biztonságát, hogy közben csökkenti a környezetre 

gyakorolt negatív hatásokat. 

A tervezési paraméterek fenntartása és a megfelelő működtetés valamennyi épülettípus esetében nagyon 

energiaigényes. Ez másrészről viszont nagymértékű energiamegtakarítás lehetőségét foglalja magában. A 

közszférában ennek megfelelően az épületek energiahatékonyságának támogatása céllá vált mind pénzügyi, 

mind energiatakarékossági hozadéka miatt. A lakóházak és többlakásos lakóépületek 

energiahatékonyságának javítását is növekvő érdeklődés övezi mind a lakók, a közműszolgáltatók, mind 

pedig a befektetők részéről. 

Az épületek fokozott energiahatékonyságának előnye többek között a környezetszennyezés és a globális 

felmelegedés csökkenése. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az energiahatékonyságot nem lehet csak az 

energiafelhasználás csökkentésén keresztül szemlélni. Az ilyen csökkentés mindig bizonyos áldozatokkal jár, 

pl. nem megfelelő belső hőmérséklet vagy nem megfelelő világítás, míg a hatékonyság az optimális belső 

hőmérséklet, belső klíma és világítási szint megtartását jelenti kevesebb energia felhasználásával. 

1. ábra - Az energiahatékonyság javításának többszörös előnyei (IEA, 2014) 

 

A javasolt intézkedés típusától függően az energiahatékonyság növelésének hatásai a következők lehetnek: 

• Az emelkedő energiaárak jelentette pénzügyi nyomás enyhítése, 

• Az energiabiztonság javítása, 

• Az energiaellátáshoz szükséges beruházások növelése 

• A légszennyezés és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 

• Mind a szakképzett-, mind a szakképzetlen munkahelyek bővítése, 
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• Pénzügyi megtakarítás a nemzeti és önkormányzati kiadásokban, valamint 

• a gazdasági versenyképesség javítása. 

A lakossági energiafelhasználás hatékonyságának fejlesztése nagymértékben javíthatja az érintett lakosság 

életkörülményeit, hiszen az energia költségeit és a széndioxid-kibocsátást is csökkenti. Az egyes házakra 

vonatkozó ilyen beavatkozások erősen függenek az épület méretétől és alakjától, a burkolat anyagától, az 

építési technikától, a helytől és a lakók szokásaitól, mivel mindezek jelentősen eltérhetnek. A többlakásos 

épületek esetében azonban léteznek olyan tipológiák, amelyek alkalmazhatók (pl. TABULA), ami 

általánosságban megkönnyíti az energiahatékonysági intézkedések elemzését, és az elemzések eredményei 

kölcsönösen összehasonlíthatóvá válnak. 

1.1. Energiahatékonysági intézkedések  

Általában különböző energiahatékonysági intézkedéseket lehet javasolni az épület típusától és építési évétől, 

valamint az épület állapotától és a bérlők számától függően. Az intézkedések az egyszerű, alacsony 

költségűektől az összetett és (gyakran) költséges mélyreható felújításig terjednek. Több fő kategóriát 

célozhatnak meg: 

• Jogi szempontok (pl. a fűtés számlázási rendszere), 

• Lakók viselkedése, 

• Épületburkolat, 

• Fűtés, szellőzés- és légkondicionáló rendszerek (HVAC), 

• A használati melegvíz (DHW) előkészítése, 

• Villamosenergia fogyasztás. 

Ezen intézkedések egy része az épületek többségénél könnyen megvalósítható (pl. izzók cseréje), más részük 

viszonylag összetett (pl. a falak hőszigetelése vagy az ablakok cseréje), míg más részük jelentős beruházást és 

részletes elemzést igényel (pl. hőszivattyúk bevezetése a fűtéshez, hűtéshez és a használati melegvíz-

előkészítéshez). Az egyes épületekre javasolt optimális intézkedéscsomag megtalálása összetett és fáradságos 

feladat, amely gyakran nemcsak mérnöki, hanem jogi és magatartási szempontokat is magában foglal. 

2. ábra – A különböző energiahatékonysági intézkedések vázlatos ábrázolása (ImgBin, 2018) 

 
Bizonyos esetekben az energiafogyasztás jelentősen csökkenthető az intézkedések megfelelő 

kombinációjának alkalmazásával. Valamint az építéshez szükséges energiát bizonyos mértékig megújuló 
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forrásokból is lehet fedezni, akár a helyszínen, akár a közelben. Ezáltal az épület "közel nulla energiaigényű 

épület" lenne, ami azt jelenti, hogy az épület rendkívül magas  teljesítménnyel rendelkezik. 

Fontos szem előtt tartani, hogy az energiateljesítmény a hőtermelő típusától és az elosztórendszertől is függ. 

Ez különösen igaz azokra az épületekre, ahol a lakások között különböző hőforrásokat használnak (pl. 

távfűtés, elektromos energia és földgáz). A fűtési rendszer elemei (pl. kazánok, szelepek, keringető 

szivattyúk) rövidebb felújítási ciklusoknak vagy teljes cseréknek vannak kitéve. 

1. táblázat. Energiahatékonyságot javító beavatkozások többlakásos társasházak esetében 

Beavatkozás csomag Összetettség szintje Hatása és előnyei 

Életmódhoz kötődő és 
jogi beavatkozások 

Egyszerű Pénzügyi- és energiamegtakarítás 

Külső falazat és 
nyílászárók 

Egyszerű vagy közepes 
Hőérzet, komfortérzet és életminőség 
javulása, pénzügyi és energiamegtakarítás, 
az ingatlan értéknövekedése 

Háztartási melegvíz Közepesen összetett 
Javuló komfortérzet és életminőség, 
pénzügyi és energiamegtakarítás 

Fűtési rendszer 
Közepesen összetett vagy 
összetett  

Hőérzet, komfortérzet és életminőség 
javulása, légszennyezés csökkenése, az 
ingatlan értéknövekedése 

Villamos rendszerek 
Egyszerűtől a nagymértékben 
összetettig terjedhet 

Pénzügyi és energiamegtakarítás, az 
energiafelhasználás szintkének jobb 
ellenőrizhetősége l 

 

A távfűtési rendszerhez csatlakozó épületek esetében a területenként számlázásról a tényleges fogyasztás 

szerinti számlázásra való áttérés az egyik legkívánatosabb intézkedés. Ez az intézkedés a lakók viselkedésében 

is változást okozhat, mivel a felhasználók lesznek felelősek az energiafogyasztás kezeléséért. A csőrendszer és 

a kormányzati támogatás korlátjai miatt azonban meglehetősen bonyolult lehet a végrehajtása. 

1.2. E dokumentum szándéka és célja 

E dokumentum szándéka az, hogy öt kísérleti országban tíz többlakásos lakóépület felújításához és 

energiahatékonyságának növeléséhez iránymutatásként szolgáljon. Minden kísérleti ország saját belátása 

szerint választott ki két épületet. Fontos megemlíteni, hogy ez a dokumentum nem jelent semmiféle 

energetikai auditot, sem előzetes, sem részletes energetikai auditot. 

E dokumentum célja az energiahatékonyság növeléséhez vezető valamennyi megvalósítható intézkedés 

elemzése. Az intézkedéseket minden egyes épületre egyedileg, az épület jelenlegi állapotát figyelembe véve 

alakítják ki. A következő információk minden egyes épületre vonatkozóan adottak: 

• Alapinformációk az épületről: elhelyezkedés, lakások és lakók száma. 

• Az épület burkolatának, fűtési és használati melegvíz-rendszereinek jelenlegi állapotának leírása. 

• Tájékoztatás a fűtés, a használati melegvíz és a villamos energia számlázási rendszeréről. 



 

10 
 

 

• A javasolt energiahatékonysági intézkedések leírása a megvalósításhoz szükséges anyagok és 

munkák becsült mennyiségével, valamint a lehetséges energia- és pénzmegtakarítással. 

• Az intézkedések, valamint az energia- és pénzügyi megtakarítások áttekintése azzal a céllal, hogy 

lehetővé tegye a forgatókönyvek elkészítését. 

A dokumentum első része tartalmazza a módszertan és a megtakarítások kiszámításának megközelítését 

minden egyes javasolt intézkedés esetében. Részletesen ismerteti a korlátokat, a becsléseket és a számítások 

lehetséges egyszerűsítéseit. 

A második rész tartalmazza a fent említett információkat az öt kísérleti ország tíz épületére vonatkozóan, 

valamint a forgatókönyvek kidolgozásához szükséges, megtakarításokat tartalmazó áttekintő táblázatokat. 
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2. Megközelítés és módszertan 

Öt kísérleti országban tíz épületet kerestek fel, hogy megszerezzék a felújításukhoz szükséges összes adatot. 

Az információk egy részét pilot projektek alapján gyűjtötték össze és készítették el, míg a látogatások 

(további) hasznos információkkal szolgáltak a hőszükséglet és a veszteségek kiszámításához. 

Az ebben a dokumentumban (azaz az átadandó dokumentumban) használt módszertan több mint 150 

többlakásos lakóépület részletes energetikai felülvizsgálata során került kidolgozásra, amelyek mintegy 

170 000 m2 fűtési felületet foglalnak magukban, valamint mintegy 2700 többlakásos lakóépület előzetes 

energetikai felülvizsgálata során, amelyek mintegy 2,9 millió m2 fűtési felületet foglalnak magukban, és 

amelyek az elmúlt 130 év során épült valamennyi épülettípust lefedik. Az alábbiakban felsorolt részletek 

célja, hogy betekintést nyújtsanak abba, hogyan készültek a számítások, és milyen közelítéseket, 

elhanyagolásokat és egyszerűsítéseket alkalmaztak a lehetséges megtakarítások becsléséhez. 

2.1. Épületek 

A fűtési terület (fűtési terület, m2 -ben) minden számításban a használni kívánt területnek tekintendő, nem 

pedig a ténylegesen használt területnek. Ennek illusztrálására tekintsünk egy olyan lakást, amelynek két 

helyiséget terveztek használni, de a lakók a fűtési szezonban csak az egyiket használják a fűtési költségek 

csökkentése érdekében. A szükségletek, veszteségek, megtakarítások és beruházások kiszámításához az 

egész lakást fűtési területnek tekintjük. Azt is figyelembe veszi, hogy az épületekben lévő összes lakást 

aktívan használják, azaz nincsenek üresen álló lakások. 

Az épület külső néhány sajátos aspektusát elhanyagolták. Például, ha az épületnek csak néhány zárt erkélye 

van a több tíz közül, azt elhanyagolták. Ebben az esetben nem lehet tudni, hogy milyen okokból zárják le 

őket (pl. télikertként vagy hálószobaként használják-e, mivel e kettőnek döntően eltérők a számítási 

paraméterei), vagy milyen anyagból (pl. tégla, panel) készültek. Emellett az erkélyeket és teraszokat 

leggyakrabban egyáltalán nem fűtött légtérnek szánják. 

A különböző típusú ablakok (pl. fa, PVC, acél) részarányát minden olyan esetben megbecsültük, amikor a 

pontos számok megállapítása nem volt lehetséges vagy nem volt célszerű. Az ilyen részletekbe való 

belemerülés csak kis mértékben növelné a pontosságot, és jelentősen megnövelné a számítási és elemzési 

időt. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a kísérleti projektek az összes ablak teljes részletes listáját 

megadták. 

A közös helyiségek is fűtött helyiségnek minősülnek, amit az elemzett épületek némelyikében felszerelt 

radiátorok is indokolnak. Ezért ezekre a terekre is minden intézkedést javaslunk, például az ablakok és ajtók 

cseréjét. 

A lakások tervezett belső hőmérséklete 20 °C-ban, a közös használatú helyiségek pedig 15 °C-ban kerültek 

meghatározásra. 

Ahol csak lehetséges volt, a lakóépületekre vonatkozó, rendelkezésre álló nemzeti tipológiákat használták a 

számított energiafogyasztás ellenőrzésére, összehasonlítva a számított értékeket az azonos típusú és korú 

épületekre vonatkozó tipológiákban felsorolt értékekkel. 
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2.2. Számítások 

A jelenlegi állapotban fennálló, - valamint az épületek külső felületén alkalmazott intézkedések után - a 

hőszükséglet és a nyereségek és veszteségek kiszámításához a KI Expert speciális szoftvert használták. A 

szoftverben használt éghajlati adatokat vagy a pilot projekt szolgáltatta, vagy az interneten elérhető 

forrásokból töltötték le. 

Csak a természetes szellőzést vették figyelembe, - például az ablakok és ajtók rendszeres nyitását - a használt 

és a friss levegő cseréje érdekében. Nem vették figyelembe a speciális rendszerek által biztosított 

mesterséges szellőztetést. 

Csak a számított fűtési és fogyasztási értékeket vesszük figyelembe, a ténylegeseket nem. Például, ha a 

számítások azt mutatják, hogy 50 000 kWh elegendő a tervezési belső hőmérséklet fenntartásához a 

jelenlegi állapotban, akkor ezt vesszük alapul, és nem a lakók által bejelentett tényleges energiafogyasztást, 

amely lehet magasabb vagy alacsonyabb. Az intézkedések energia és pénz szempontjából történő értékelése 

ezután az alapértékkel való összehasonlítással történik. Ily módon elkerülhető a lakók viselkedése által 

okozott torzítás az energiafogyasztás tekintetében. 

Minden hőenergia-szükséglet, veszteség, nyereség és megtakarítás a végső energia helyett úgynevezett 

primer energia formájában van kifejezve. A primer energia "bruttó energiának", míg a végső "nettó 

energiának" tekinthető. Más szóval a primer energiát a felhasználónak szállítják és számlázzák, míg a végső 

energiát a belső tér tényleges fűtésére használják fel. Nyilvánvaló, hogy a primer energia a végső energia 

felé bizonyos mértékben csökken, amit energiahatékonysági együtthatóval írunk le (általában kevesebb, 

mint 100%). Ez az együttható számos tényezőtől függ, és ebben a dokumentumban minden egyes épületre 

külön-külön, az energiaforrás és a fűtési rendszer figyelembevételével kerül értékelésre. A mérnöki 

gyakorlatban nem ritka, hogy mindent a végső energiában fejeznek ki, de ezt a dokumentumot nem csak 

mérnököknek szánják. Ezért minden energiát primer energia formájában fejezünk ki, mivel ez az az energia, 

amelyet a felhasználóknak (bérlőknek, lakóknak) kiszámláznak. Így az ebben a dokumentumban bemutatott 

számok könnyen érthetőek lesznek a további értékelés előtt. 

Az energia- és fűtőanyagárakat a kísérleti projektek adták meg a látogatások során, ezért e dokumentum 

közzétételének időpontjában pontosnak tekinthetők. 

Az elemzett épületek egy része távfűtési rendszerhez van csatlakoztatva, és a számlázás a fűtött terület 

alapján történik, azaz euró/m2. Ilyen esetekben nincs közvetlen kapcsolat az energia egységára (euró/kWh) 

és a fűtésért fizetendő teljes összeg között. Másrészt feltételezzük, hogy az épület belső hőmérsékletét a 

fűtési szezonban elérik és fenntartják. Ezért az energia egységárát úgy számítják ki, hogy az épületben lévő 

összes lakás összes számlájának teljes éves összegét (euróban) elosztják a belső hőmérséklet jelenlegi 

állapotban való fenntartásához szükséges hővel (azaz a primerenergiával, kWh-ban). Ily módon 

meghatározzuk a hőenergia egységárát euró/kWh-ban, és ezt használjuk a pénzügyi megtakarítások 

kiszámításához. 

A használati melegvíz készítéséhez szükséges éves energiaszükségletet általában az éves melegvíz-fogyasztás 

(m3/év), a melegvíz hőmérséklete (°C), a víz hőkapacitása és sűrűsége figyelembevételével számítják ki. A 

fogyasztás azonban az épületek között jelentősen eltérhet, a lakók szokásaitól és a fürdőszobák 

felszereltségétől függően. A fogyasztás 30 és 90 liter között lehet naponta és személyenként, illetve 0,5 és 3 

liter között m2 - enként és naponta. Másrészt a melegvíz hőmérséklete 40 és 85 °C között változik. Ezért a 
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használati melegvíz készítéséhez szükséges hőmennyiséget egyszerűsített módon, a fűtési terület (m2 -ben) 

és a 16 kWh/m2 fajlagos érték szorzataként számoljuk ki. Ez az érték a lakóépületek részletes energetikai 

auditjai során meghatározott átlagos fajlagos fogyasztást jelenti, és figyelembe veszi a melegvíz elektromos 

kazánokban történő előállítását. 

A világítási rendszerhez szükséges elektromos energiát Qel (kWh/év) a következőképpen kell kiszámítani 

el
1,000

n P t
Q

 
=  

ahol n az izzók száma, P (W) az egyes izzók elektromos teljesítménye és t (h/év) az izzók használatának éves 

időtartama. Ha többféle izzótípust használnak, a teljes fogyasztás az egyes típusok fogyasztásának összege. 

2.3. Beruházás 

Fontos megemlíteni, hogy az egyes intézkedésekre vonatkozó pontos beruházás csak az épület jelenlegi 

állapotának alapos vizsgálata után határozható meg. Ezt a felújítási munkálatok megkezdése előtt kell 

elvégezni, és csak minősített és felhatalmazott cégek végezhetik. Ez magában foglalja a felújítás részletes 

dokumentációjának kidolgozását, beleértve (de nem kizárólagosan) a főprojektet, a rajzokat, vázlatokat és 

terveket, a részletes anyag/mennyiségjegyzéket és egyéb nem műszaki (pl. adminisztratív) dokumentációt. 

Ezért az ebben a dokumentumban megadott anyag- és munkadokumentumok csak iránymutatásként és 

tájékoztató jelleggel vehetők figyelembe. 

Ez különösen igaz az olyan javasolt intézkedésekre, mint a használati melegvíz előállítására szolgáló 

napelemek és a fotovoltaikus rendszerek telepítése, valamint az épület teljes fűtési rendszerének cseréje. 

Az ilyen összetett intézkedésekbe való beruházás számos tényezőtől függ, amelyek közül néhány a helyi 

törvényektől vagy műszaki előírásoktól, míg mások az épület belső kialakításától függenek. Csak olyan - 

engedéllyel rendelkező - szakemberek becsülhetik ezt meg, akik ismerik és értik a kísérleti ország helyi piacát, 

és csak azután, hogy a részletes projektet már kidolgozták. Ez a megközelítés pontosabb becslést ad a 

beruházás mértékéről egy adott pillanatban, ami különösen fontos az anyagok és a munkaerő árának 

jelenlegi jelentős ingadozását figyelembe véve. 

2.4. Intézkedések az energiafogyasztás csökkentése érdekében 

Ezek az intézkedések a lakóterek fűtésére felhasznált energiafogyasztás és a használati melegvíz-

előkészítéshez (adott esetben), a világításhoz, a háztartási készülékekhez és egyéb 

folyamatokhoz/tevékenységekhez felhasznált elektromos energia csökkentésére irányulnak. Az ebbe a 

csoportba tartozó intézkedések többsége az épület burkolatára vonatkozik, csökkentve a hőveszteséget 

(télen) vagy a hőelnyelést (nyáron), és végrehajtásuk viszonylag összetett. 

Az épület burkolattal kapcsolatos intézkedéseknek köszönhető energiamegtakarítás az alábbi módon kerül 

kiszámításra: 

energiamegtakarítás = Qjelenlegi - Qintézkedés után 

ahol Qjelenlegi (kWh/év-ben) a hőkomfort fenntartásához szükséges hőmennyiség az épület jelenlegi 

állapotában, és Qintézkedés után (kWh/év-ben) a megtett intézkedések végrehajtása után szükséges 

hőmennyiség. 
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A pénzügyi megtakarításokat egyszerűen úgy számítják ki, hogy az energiamegtakarítást megszorozzák az 

energia árával: 

pénzügyi megtakarítás = energiamegtakarítás × a hőenergia egységára. 

Az egyes intézkedések alkalmazása bizonyos megtakarításokat eredményez, míg nagyobb megtakarítás 

érhető el ezek kombinálásával. Ebben az esetben a javasolt intézkedések a külső falak hőszigetelése, a 

mennyezet/tető hőszigetelése, a külső ajtók és ablakok cseréje és a pincefödém hőszigetelése (adott 

esetben). Minden számítás az ISO 13790 szabvány szerint készült, amelyet 2017-ben az ISO 52016-1 

szabvány váltott fel. 

Hasonló megközelítést alkalmaznak az elektromos energiafogyasztásra vonatkozó intézkedések esetében is. 

Az intézkedés végrehajtásával elért energiamegtakarítást a jelenlegi fogyasztás és az intézkedés alkalmazása 

utáni állapot közötti különbségként számítják ki. 

energiamegtakarítás = Qel - QLED 

ahol Qel (kWh/évben) az épületben lévő világítóberendezések által jelenleg fogyasztott elektromos energia, 

és QLED (kWh/évben) az összes meglévő izzó LED-ekre történő cseréje után szükséges elektromos energia. 

Ezt követően a pénzügyi megtakarítást az energiamegtakarítás és az elektromos energia egységárának 

szorzataként számítják ki: 

pénzügyi megtakarítás = energiamegtakarítás × elektromos energia egységára. 

A hagyományos izzók javasolt helyettesítői a LED-ek, amelyek hasonló fényjellemzőkkel rendelkeznek. 

Jelenleg az épületekben különböző teljesítményű izzók keveréke van felszerelve, de elég pontos becslés, 

hogy az átlagos teljesítmény 75 W. Ez helyettesíthető 10 W-os, 1200 lm-es, megfelelő színhőmérsékletű (pl. 

2700 K, meleg fehér) LED-égővel. A világítás esetében a megtakarítás az izzók csökkentett teljesítményének 

(a használati rend nem változik) közvetlen következménye. 

Az elektromos vízmelegítőkre javasolt intézkedés (adott esetben) az ikertartályos technológiával és lehetőleg 

intelligens vezérléssel ellátott melegítők telepítése. A vízáramlás és a hőmérséklet folyamatos ellenőrzése, 

valamint a fűtőberendezés csökkentett elektromos teljesítménye (általában 1,5 kW a szokásos 2,0 kW 

helyett) miatt akár 25 %-kal is csökkenthető az energiafogyasztás. A valóságban azonban ez körülbelül 10 %-

os lehet. Bár ez az intézkedés könnyen megvalósítható (a vízmelegítő egyszerű cseréje), nem tudni, hogy 

vannak-e már ilyen fűtőberendezések, és a lakosok hajlandók-e ezt a változtatást elvégezni. Az ilyen 

vízmelegítők magas ára (kapacitástól függően 200-350 euró) és a viszonylag alacsony megtakarítás miatt ezt 

az intézkedést nem elemezték. 

A fűtési rendszerrel kapcsolatos valamennyi intézkedés energiamegtakarítást eredményez a rendszer vagy 

annak összetevői hatékonyságának növelésével. Új radiátorok, csővezetékek, szabályozó szelepek és 

keringető szivattyúk beépítésével a teljes rendszer hatékonysága akár 15% -kal is növelhető, de átlagosan ez 

az érték 10% körül van. Valójában minden alkatrész cseréje bizonyos mértékig növeli a hatékonyságot. Ahhoz 

azonban, hogy pontosan tudjuk, melyik alkatrészt kell kicserélni, részletes betekintést kell nyerni az épület 

fűtési rendszerébe. Ha az épület távfűtési rendszerhez van csatlakoztatva, csak korlátozott számú intézkedés 

javasolható, mivel a legfontosabb intézkedések (pl. a kazánokra, égőkre, szivattyúkra, kiegyenlítésre stb. 

vonatkozó intézkedések) a távhőszolgáltató társaság, és nem a lakók felelőssége. 

A termosztát szelepek felszerelése a radiátorokra általában 5%-kal csökkentheti az energiafogyasztást, mivel 

nem lesz túlmelegedés a lakótérben, és minden helyiséget megfelelő hőmérsékletre fűtenek. 



 

15 
 

 

A távfűtési rendszerhez csatlakoztatott épületek esetében az egyik olyan intézkedés, amely 

energiamegtakarítást eredményezhet, a fűtött területre (euró/m2) vonatkozó számlázásról a tényleges 

hőenergia-fogyasztás szerinti számlázásra (euró/kWh) való áttérés. Megtakarítás érhető el, mivel a 

felhasználók odafigyelnének az energiafogyasztásra, így például csökkenne a felesleges ablaknyitás vagy 

más, energiapazarláshoz vezető dolgok száma. A becslések szerint az energiamegtakarítás akár 10% is lehet. 

A háztartási gépek esetében a megtakarítás a hatékonyabb készülékek bevezetésének eredménye (pl. 

indukciós készülék a hagyományos elektromos tűzhely helyett). Ezt az intézkedést azonban rendkívül nehéz 

mérlegelni a jelenleg használt háztartási készülékek részletes ismerete nélkül, pl. a használt készülékek 

száma, fajtái és típusai, kora és használati rendje. Észszerűen feltételezhető, hogy a lakók a készülékek egy 

részét már lecserélték hatékony készülékekre, a többit pedig a közeljövőben fogják lecserélni. A modern, 

nagy hatékonyságú háztartási gépek általában drágák, és az általuk elérhető megtakarítások legfeljebb 

mérsékeltek. Ezért ennek az intézkedésnek a megvalósíthatóságát gondosan elemezni kell, mielőtt javaslatot 

teszünk rá. Az említett okok miatt ez az intézkedés ebben a dokumentumban nem javasolt és nem is vettük 

figyelembe. 

Az egyik olyan intézkedés, amely szintén az energiafogyasztás csökkenéséhez vezethet, a lakók oktatása. Ily 

módon megtanulhatják, hogyan használják megfelelően az energiát, és hogyan változtassák meg 

szokásaikat, vagy igazítsák azokat az épület aktuális állapotához. Ebben az esetben nehéz megbecsülni a 

megtakarításokat, mivel ez nagyon szubjektív és sok tényezőtől függ. Általában minél nagyobb az épület, 

annál nagyobb megtakarítás érhető el, de a megtakarítást nehezebb elérni. Általában a nem felújított 

épületeknél ez akár 10%, a teljesen felújított épületeknél pedig legfeljebb 2%. A beruházás szintén sok 

tényezőtől függ, beleértve a képzés formáját és időtartamát, a képzésben résztvevők és az oktatók számát. 

2.5.  Intézkedések a megújuló energiaforrások bevezetésére 

A használati melegvíz-előkészítésre (DHW) az ajánlott 16 kWh/m2/év átlagértéket vették alapul. A 

napkollektorok telepítésével elérhető lehetséges megtakarításokat az épületek helyének átlagos 

besugárzását figyelembe véve számították ki. Feltételezzük, hogy a kollektorokat a tetőn, optimális szögben 

lejtve helyezik el, míg a csőrendszert és a kazánokat megfelelő és kényelmes helyeken helyezik el az épületen 

belül. A kollektorok használatával nyert teljes energiamennyiséget megtakarított energiának tekintjük, és a 

pénzügyi megtakarítást úgy számoljuk ki, hogy ezt az energiamennyiséget megszorozzuk az egységárával. 

Egyes esetekben a számítások azt mutatják, hogy több használati melegvíz előállítása lehetséges 

napkollektorok segítségével, mint amennyire a jelenlegi állapotban szükség van (azaz alaphelyzetként 

számolva). Ez az eset akkor áll fenn, ha elegendő tetőfelület áll rendelkezésre a panelek számára, és ha a 

napfény elég intenzív. 

Az elektromos energia esetében a megújuló energiaforrások bevezetésére a fotovoltaikus (PV) panelek 

telepítését javasolták az épületek tetejére. Fontos megemlíteni, hogy a megtakarítást az épület helyén 

rendelkezésre álló napenergia és az ilyen rendszerek hatékonyságának átlagos értékei alapján számítják ki. 

Az ezzel az intézkedéssel elérhető megtakarítás egyszerűen az épület helyén termelhető elektromos energia 

mennyisége. Arra vonatkozóan nincsenek részletek, hogy mit kell tenni a helyszínen termelt energiával. 

Ennek oka az, hogy az egyes kísérleti országokban jelentősen eltérő jogszabályok vonatkoznak a fotovoltaikus 

energiatermelésre. Ezt az energiát akkumulátorokban lehet tárolni és szükség szerint felhasználni, vagy teljes 

egészében el lehet adni a piacon, vagy net meteringgel kombinálva lehet felhasználni. Ez több tényezőtől 

függ, és ezt a döntést csak a jogszabályok és a műszaki szempontok alapos vizsgálata után lehet és kell 
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meghozni minden egyes épület esetében külön-külön. Ahhoz azonban, hogy ezeknek a megtakarításoknak 

pénzügyi értéket adjunk, meg kell szorozni őket a villamos energia aktuális árával. 

Fontos megemlíteni, hogy mind a napkollektorokat, mind a napelemeket az épület tetején kell elhelyezni. 

Amennyiben a tetőn elegendő hely áll rendelkezésre mindkettő felszerelésére, a kollektorok élveznek 

elsőbbséget (a használati melegvíz szükséglet fedezésére elegendő mennyiségben), a fennmaradó 

tetőfelület(ek)et pedig a napelemek számára szánják. Ha azonban nincs elég hely mindkettő telepítésére, a 

beruházó(k)nak kell eldönteniük, hogy mit telepítenek. 

2.6. Az energiahatékonysági intézkedések kombinálása 

Minden intézkedés beruházást igényel, és energia- és pénzmegtakarítást eredményez. Több intézkedés 

kombinálásával azonban még nagyobb megtakarítás érhető el. Például célszerű az épület burkolatát érintő 

valamennyi intézkedés végrehajtását egyidejűleg kombinálni, azaz egyszerre szigetelni a falakat, a tetőt és a 

pince mennyezetét, valamint kicserélni az ablakokat és az ajtókat. Ily módon az épület állapota jelentősen 

javul, és az épületburkolat minden része felújításra kerül. Természetesen a beruházás ilyen esetekben 

lényegesen magasabb lehet. 

Az intézkedések ezen kombinációja forgatókönyvnek tekinthető és két vagy több intézkedést tartalmazhat. 

Bármely épületre több forgatókönyv is készíthető, gyakran szándékosan egészen eltérő eredményekkel. A 

forgatókönyvek jobb megértéséhez hasznos lehet a 2. táblázatban szereplő áttekintés. 

1. táblázat – Az energiahatékonysági intézkedések végrehajtásának forgatókönyvei  

Intézkedés 
Beruházás 

Hőenergia 
megtakarítás 

Villamos-
energia 

megtakarí-
tás 

Hőenergia 
megtakarí-

tás 

Villamos-
energia 

megtakarí-
tás 

Egyszerű 
megtérü-

lési idő 

euró kWh/év kWh/év euró/év euró/év évek 

1. Intézkedés I1 HESe1 EESe1 HESm1 EESm1 SPP1 

2. Intézkedés I2 HESe2 EESe2 HESm2 EESm2 SPP2 

3. Intézkedés I3 HESe3 EESe3 HESm3 EESm3 SPP3 

Forgatókönyv összesítés I HESe EESe HESm EESm SPP 

 

Az 1., 2. és 3. intézkedést (2. táblázat) tartalmazó forgatókönyv egyszerű megtérülési ideje (SPP) a 

következőképpen számítható ki 

I
SPP

HESm EESm
=

+
 

ahol I (euró) a teljes beruházás, a HESm (euró) és az EESm (euró) pedig a hő- és az elektromos energia 

megtakarítása pénzben kifejezve. A teljes beruházás az egyes intézkedések beruházásainak összege, vagy 

1 2 3I I I I= + +  

Hasonlóképpen, a hő- és villamos energiával kapcsolatos megtakarításokat az egyes intézkedések 

megtakarításainak összegeként számítják ki. 
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1 2 3HESm HESm HESm HESm= + +  

1 2 3EESm EESm EESm EESm= + +  

Így a hőenergiára összpontosító intézkedések kombinálhatók az elektromos energiára összpontosító 

intézkedésekkel. Általában nem ritka, hogy a különböző forgatókönyvek jelentősen eltérő egyszerű 

megtérülési idővel rendelkeznek. 

Az egyszerű megtérülési idő mellett számos más, fejlettebb gazdasági mutatót is használnak a beruházás és 

a jövőbeli pénzforgalom elemzésére, mint például a belső megtérülési ráta (IRR) vagy a nettó jelenérték 

(NPV). Mivel azonban ez a dokumentum nem tartalmaz beruházással kapcsolatos információkat, és 

tekintettel arra, hogy az említett mutatók megértése a dokumentum legtöbb felhasználójának ismereteit 

nem feltétlenül igényli, ezeket nem elemezzük. Mindazonáltal erősen ajánlott figyelembe venni őket, amint 

a beruházás ismert, azaz az épület rekonstrukciójának részletes tervezése és a mennyiségi jegyzék 

elkészítése után. Így az intézkedések vagy azok kombinációja még a rekonstrukció megkezdése előtt teljes 

mértékben megítélhető. 

Bizonyos esetekben ügyelni kell a forgatókönyvben szereplő intézkedések kombinációinak logikájára. 

Előfordulhat, hogy valamelyik intézkedés kizárja a másikat. Például a teljes fűtési rendszer cseréje nem 

kombinálható termosztát szelepek beszerelésével, mivel az előbbi magában foglalja az utóbbit. Továbbá, ha 

a fűtési rendszerben változások történnek, a forgatókönyvben szereplő megtakarítások megfelelő 

kiszámításához figyelembe kell venni a helyes energiaárat és a rendszer hatékonyságát. Ez a helyzet például 

akkor, ha a földgázról pelletre váltanak. 

Az e dokumentumban bemutatott és javasolt valamennyi épületre vonatkozó valamennyi intézkedés 

bármilyen elrendezésben kombinálható egymással. Ez szándékos, mivel ezt a dokumentumot nem csak 

mérnökök fogják használni. 

Fontos megemlíteni, hogy az intézkedés végrehajtása szinte mindig tartalmaz olyan kiegészítő munkálatokat, 

amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az energiahatékonyság javításához. Ilyen például a rossz állapotú 

esőcsatornák cseréje, amelyek változatlanul hagyása esetén az esőzések során a víz ellenőrizetlen áramlása 

miatt lassan károsíthatják a szigetelt falakat, ami megnövekedett hőveszteségekhez és csökkentett 

energiahatékonysághoz vezet. Az ilyen kiegészítő munkálatok ajánlottak, de nem szükségesek az 

épületburkolat felújítási folyamatának befejezéséhez. Ezért gyakran nem szerepelnek az intézkedés 

beruházásában, hanem külön szerepelnek. Az energiahatékonysági intézkedések mérlegelésekor 

mindenképpen ajánlott az összes kiegészítő munkálatot a beruházásba bevonni. 
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3. Bulgária 

3.1. zh.k. Slaveykov 1 B, Burgas 

Jelenlegi állapot 

Az alábbi képek bemutatják az épületet és jelenlegi állapotát: 

3.ábra – A zh.k. Slaveykov 1 B, Burgas épület 

    

    

A következő táblázatok az épület fűtési rendszerére és burkolatára vonatkozó részleteket tartalmazzák. 

2. táblázat – Általános információk az épületről 

Cím Bl. #1 B, zh.k. Slaveykov, Burgas 

Koordináták 42.516258372665924, 27.459818045856927 

Az építés éve 1975 

Lakások száma 256 

Lakók száma 576 

Fűtött terület 24 319 m2 

Megjegyzés 8 kisebb üzlet van a földszinten. 
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3. táblázat – Információk az épület burkolatáról 

A külső falak összetétele Előregyártott könnyűbeton blokkok, 20 cm 

A külső falak felületének 
mérete 

13 360 m2 

Külső ablakok és ajtók 

Fa keret, szimpla és dupla üvegezés 1 609 m2 
PVC keret, dupla üvegezés 1 567 m2 
PVC keret, tripla üvegezés 454 m2 
Alumínium keret, dupla, vagy tripla üvegezés 495 m2 
Összesen 1 397 ablak és ajtó 4 124 m2 felületen   

Tető fajta Járható lapostető 

Tető összetétele 12 cm-es vasbeton, 5 cm-es duzzasztott agyag vízszigeteléssel 

Tető mérete 2 931 m2 

Talapzat típusa Föld 

4. táblázat – Információk a fűtési rendszerről 

Fűtési rendszer Távfűtés 

Fűtőanyag Földgáz 

Fűtési szezon kezdete Október 25. 

Fűtési szezon vége Április 19. 

Megjegyzések 

A központi fűtőmű a külső hőmérséklet függvényében szabályozza a 
szolgáltatott víz hőmérsékletét. Az ellátóállomás a külső hőmérséklet 
függvényében egy második szabályozást végez az épület tápvíz-
hőmérsékletében. 
A dátumok hozzávetőlegesek, de általában a külső hőmérséklettől és az 
időjárás-előrejelzéstől függenek. A fűtés indításának gyakori oka a 7 °C vagy 
annál alacsonyabb napi átlaghőmérséklet. 
Minden radiátor termosztát szelepekkel van felszerelve. 
Egyes lakások légkondicionálóval vannak felszerelve, amelyeket 
alkalmanként fűtésre is használnak. 

5. táblázat – Információk a világítási rendszerről 

Égők a lakásokban 
Az átlagos teljesítmény lakásonként körülbelül 290 W (1×100 W és 2×75 W 
izzó, 4×10 W LED), mind E27-es aljzattal. 

Égők a közöshelyiségekben 
LED égők, 2 égő szintenként és bejáratonként. 
Automatikusan kikapcsol 30-60 másodperc után. 

6. táblázat – Információk a használati melegvíz-rendszerről 

Energiaforrás Villamos energia 

A rendszer leírása Egyedi villanybojlerek. 

7. táblázat – Energiaigény a jelenlegi állapotban 

Fűtés 1 965 118 kWh/év, 80,81 kWh/m2év 

Háztartási melegvíz 389 104 kWh/év 
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Világítás 130 836 kWh/év, 5,38 kWh/m2év 

8. táblázat – Információk az energia- és fűtőanyagárakról 

Földgáz 160 BGN/MWh 

Pellet 151 BGN/MWh 

Távfűtés 90 BGN/MWh 

Elektromos áram 175 BGN/MWh (átlag), 205 BGN/MWh (nappali), 115 BGN/MWh (éjjeli) 

Javasolt intézkedések 

A következő táblázatokban a javasolt intézkedések, a megvalósításukhoz szükséges anyagok és munkaerő 

(ha lehetséges) hozzávetőleges mennyisége, valamint az energiában (kWh/év) és pénzben (BGN/év) 

kifejezett megtakarítások szerepelnek. Minden a 2. fejezetben leírt módszertan és feltételek szerint került 

kiszámításra. 

9. táblázat – Az épület burkolatára vonatkozó intézkedések 

Leírás A külső falak hőszigetelése ásványgyapot panelekkel (12 cm) és XPS 
panelekkel (12 cm) a nedvesedési zónában, a nyílások körüli összes 
kiegészítő munkával. Kivitelezés a gyártó előírásai szerint. 

Felület 13 360 m2 

Megtakarítás 605 412 kWh/év, 24,89 kWh/m2év, 30,81% 
54 487 BGN/év 

Leírás A járható tető hőszigetelése XPS panelekkel (12 cm) és új vízszigetelés 
elhelyezése. Kivitelezés sóderrel, vagy betonlapokkal. 

Felület 2 931 m2 

Megtakarítás 319 499 kWh/év, 13,14 kWh/m2év, 16,26% 
28 755 BGN/év 

Leírás A nem megfelelő ablakok és ajtók cseréje új, háromrétegű üvegezésű, 
alacsony hőszigetelő képességű PVC-keretes ablakokra és ajtókra, 
Uw=1,0 W/m2K értékkel. 
A bejárati ajtók cseréje új, hőszigetelő alumínium ajtókra, Uw=1,2 W/m2K 
értékkel. 

Felület 3 671 m2 

Megtakarítás 332 990 kWh/év, 13,69 kWh/m2év,16,95% 
29 970 BGN/év 

 

10. táblázat – Az épület fűtési-, használati melegvíz- és világítási rendszerére vonatkozó intézkedések 

Leírás Az izzólámpák cseréje LED-es égőkre. 

Mennyiség 768 LED égő, 15 W 

Megtakarítás 77 582 kWh/év, 3,19 kWh/m2év, 59,30% 
13 576 BGN/év 

Leírás Lapos napkollektorok telepítése a használati melegvíz előállítására. A 
rendszert a meglévőhöz kell csatlakoztatni. Az alállomáson elhelyezett 
hőcserélő. A melegvíz-tartályok becsült melegvíz-kapacitása 20 000 liter. 
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Tartalmazza a szabályozást, a szolárszivattyú-csoportot, a tágulási tartályokat 
és a csővezeték-elosztó rendszert. 

Mennyiség 350 m2 kollektor, 20 000 literes tartályok, szerelés és csővezetékek a 
főprojektnek megfelelően. 

Megtakarítás  298 935 kWh/év, 12,29 kWh/m2év, 76,83% 
52 325 BGN/év 

Leírás Fotovoltaikus panelek telepítése, 220 kW összkapacitással. Az intézkedés 
magában foglalja a fő projekt és egyéb műszaki dokumentáció kidolgozását, 
az FN modulok, a DC/AC inverter, a tartók, az összes szükséges kábel és 
vezeték, a vezérlő- és automatizálási rendszer telepítését és a berendezések 
tesztelését. 

Mennyiség 1 500 m2 PV panel 220 kW kapacitással 

Megtakarítás 297 000 kWh/év, 12,21 kWh/m2év 
51 975 BGN/év 

Megjegyzések 

Amint látható, az épület teljes szigetelésével a fűtési energiaszükséglet 64%-kal csökken. A legnagyobb 

mértékben a falak szigetelése járul hozzá ehhez, 31%-kal. A LED-es égőkre való átállás 59%-kal csökkentheti 

a világításhoz szükséges elektromos energiafogyasztást. A tetőre telepített napelemek az épület használati 

melegvíz-szükségletének 76%-át fedezhetik. 
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3.2. zh. k. Zornitsa 7, Burgas 

Jelenlegi állapot 

Az alábbi képek bemutatják az épületet és jelenlegi állapotát: 

4. ábra – Az at zh.k. Zornitsa 7, Burgas cím alatti épület 

       

       

A következő táblázatok az épület fűtési rendszerére és burkolatára vonatkozó részleteket tartalmazzák. 

11. táblázat – Általános információk az épületről 

Cím Bl. #7, zh.k. Zornitsa, Burgas 

Koordináták 42.516621260938365, 27.46416386281341 

Az építés éve 1975 

Lakások száma 57 

Lakók száma 83 

Fűtött terület 3 021 m2 

Megjegyzés - 
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12. táblázat – Információk az épület burkolatáról 

A külső falak összetétele 
Előregyártott könnyűbeton blokkok, 20 cm 
Előregyártott könnyűbeton blokkok, 20 cm, 5 cm szigetelés 

A külső falak felületének 
mérete 

1 776 m2 

785 m2 

Külső ablakok és ajtók 

Fa keret, szimpla és dupla üvegezés 1 609 m2 
PVC keret, dupla üvegezés 261 m2 
Alumínium keret, dupla, vagy tripla üvegezés 23 m2 
Összesen 213 ablak és ajtó 466 m2 felületen 

Tető fajta Járható lapostető 

Tető összetétele 12 cm-es vasbeton, 2 cm levegő, 5 cm-es duzzasztott agyag, 12 cm vasbeton 

Tető mérete 262 m2 

Talapzat típusa Fűtetlen pince, teljesen a fold alatt 

13. táblázat – Információk a fűtési rendszerről  

Fűtési rendszer Távfűtés 

Fűtőanyag Földgáz 

Fűtési szezon kezdete Október 25. 

Fűtési szezon vége Április 19. 

Megjegyzések 

A központi fűtőmű a külső hőmérséklet függvényében szabályozza a 
szolgáltatott víz hőmérsékletét. Az ellátóállomás a külső hőmérséklet 
függvényében egy második szabályozást végez az épület tápvíz-
hőmérsékletében. 
A dátumok hozzávetőlegesek, de általában a külső hőmérséklettől és az 
időjárás-előrejelzéstől függenek. A fűtés indításának gyakori oka a 7 °C vagy 
annál alacsonyabb napi átlaghőmérséklet. 
Minden radiátor termosztát szelepekkel van felszerelve. 
Egyes lakások légkondicionálóval vannak felszerelve, amelyeket 
alkalmanként fűtésre is használnak.  

14. táblázat – Információk a világítási rendszerről 

Égők a lakásokban 
Az átlagos teljesítmény lakásonként körülbelül 275 W (3×75 W izzó és 2×10 
W LED, 2×15 W LED), mind E27-es aljzattal. 

Égők a közös 
helyiségekben 

LED égők, 2 égő szintenként és bejáratonként. 
Automatikusan kikapcsol 30-60 másodperc után. 

 15. táblázat – Információk a használati melegvíz-rendszerről 

Energiaforrás Villamos-energia 

A rendszer leírása Egyedi villamos bojlerek 

 

 

 



 

24 
 

 

16. táblázat – Energiaigény a jelenlegi állapotban 

Fűtés 232 484 kWh/év, 77,62 kWh/m2év 

Használati melegvíz 48 336 kWh/év 

Világítás 21 781 kWh/év, 7,21 kWh/m2év 

17. táblázat – Információk az energia- és fűtőanyagárakról 

Földgáz 160 BGN/MWh 

Pellet 151 BGN/MWh 

Távfűtés 90 BGN/MWh 

Villamosenergia 175 BGN/MWh (átlag), 205 BGN/MWh (nappali), 115 BGN/MWh (éjszakai) 

Javasolt intézkedések 

A következő táblázatokban a javasolt intézkedések, a megvalósításukhoz szükséges anyagok és munkaerő 

(ha lehetséges) hozzávetőleges mennyisége, valamint az energiában (kWh/év) és pénzben (BGN/év) 

kifejezett megtakarítások szerepelnek. Minden a 2. fejezetben leírt módszertan és feltételek szerint került 

kiszámításra. 

18. táblázat – Az épület burkolatára vonatkozó intézkedések 

Leírás A külső falak hőszigetelése ásványgyapot panelekkel (10 cm) és XPS 
panelekkel (10 cm) a nedvesedési zónában, a nyílások körüli összes 
kiegészítő munkával. Kivitelezés a gyártó előírásai szerint. 

Felület 2 561 m2 

Megtakarítás 81 043 kWh/év, 28,15 kWh/m2év, 36,27% 
7 294 BGN/év 

Leírás A járható tető hőszigetelése XPS panelekkel (10 cm) és új vízszigetelés 
elhelyezése. Kivitelezés kaviccsal vagy betonlapokkal. 

Felület 262 m2 

Megtakarítás 38 235 kWh/év, 12,66 kWh/m2év, 16,31% 
3 441 BGN/év 

Leírás A nem megfelelő ablakok és ajtók cseréje új, háromrétegű üvegezésű, 
alacsony hőszigetelő képességű PVC-keretes ablakokra és ajtókra, 
Uw=1,0 W/m2K értékkel. 
A bejárati ajtók cseréje új, hőszigetelő alumínium ajtókra, Uw=1,2 W/m2K 
értékkel. 

Felület 466 m2 

Megtakarítás 29 893 kWh/év, 9,90 kWh/m2év, 12,75% 
2 690 BGN/év 

Leírás Fűtetlen pince mennyezetének hőszigetelése 10 cm vastag EPS panelekkel, 
egyéb kiegészítő munkákkal. 

Felület 262 m2 

Megtakarítás 5 311 kWh/év, 1,76 kWh/m2év, 2,26% 
477 BGN/év 
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19. táblázat –Az épület fűtési-, használati melegvíz- és világítási rendszerére vonatkozó intézkedések 

Leírás Az izzólámpák cseréje LED-es égőkre. 

Mennyiség 171 LED égő, 15 W 

Megtakarítás 14 078 kWh/év, 4,66 kWh/m2év, 64,63% 
2 464 BGN/év 

Leírás Lapos napkollektorok telepítése a használati melegvíz előállítására. A 
rendszert a meglévőhöz kell csatlakoztatni. Az alállomáson elhelyezett 
hőcserélő. A melegvíz-tartályok becsült melegvíz-kapacitása 6 000 liter. 
Tartalmazza a szabályozást, a szolár szivattyú-csoportot, a tágulási 
tartályokat és a csővezeték-elosztó rendszert. 

Mennyiség 100 m2 napkollektor, 6 000 literes tartályok, telepítés és csővezetékek a 
főprojektnek megfelelően 

Megtakarítás 88 257 kWh/év, 29,21 kWh/m2év, 182% (a szükségesnél több) 
15 446 BGN/év 

Leírás Az intézkedés magában foglalja a fő projekt és egyéb műszaki dokumentáció 
kidolgozását, az FN modulok, a DC/AC inverter, a tartók, az összes szükséges 
kábel és vezeték, a vezérlő- és automatizálási rendszer telepítését és a 
berendezések tesztelését. 

Mennyiség 100 m2 PV panel, 15 kW kapacitás 

Megtakarítás 19 800 kWh/év, 6,55 kWh/m2év 
3 465 BGN/év 

Megjegyzések 

Mint látható, az épület teljes szigetelésével a fűtéshez szükséges energia 68%-kal csökken. A legnagyobb 

mértékben a falak szigetelése járul ehhez hozzá, 36%-kal. Ez nem váratlan, figyelembe véve az épület 

geometriáját, azaz a magasépületet, ahol a külső falak aránya a burkolaton belül lényegesen nagyobb, mint 

a tetőfelületé. A tető csak 16%-kal járul hozzá az összes megtakarításhoz, mivel a falakhoz képest viszonylag 

kis területű. A LED-es izzókra való átállás 65%-kal csökkentheti a világítás elektromos energiafogyasztását. A 

tetőre telepített napelemek az épületben a használati melegvíz 183%-át, azaz a szükségesnél jóval többet 

tudnának biztosítani. 
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4. Magyarország 

4.1. Budapest, Sramli utca 1-5. 

Jelenlegi állapot 

Az alábbi képek bemutatják az épületet és jelenlegi állapotát: 

5. ábra – A Budapest, Sramli utca 1-5. alatti épület 
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Az alábbi képek az épületben használt fűtési rendszer részleteit mutatják. A 6. ábrán a fűtési rendszer 

csővezetékei mellett a használati melegvíz-ellátás csővezetékei is láthatók, mivel azt ugyanaz a 

közműszolgáltató biztosítja, mint a távfűtést. 

6. ábra – Az épület és a lakások fűtési rendszerének részletei 

    

    

Az alábbi képek az épület világítási rendszerét és az izzókat mutatják. A közös helyiségek világítása részben 

felújításra került (LED égők és mozgásérzékelők telepítése). A lakások világítására különböző típusú 

világítótestet használnak, általában izzókat és LED-eket, utóbbiakat egyre gyakrabban. 

7. ábra – A közös helyiségek és a lakások világítási rendszerének részletei 

    

8. ábra – Az épület termográfiai vizsgálata 
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20. táblázat – Általános információk az épületről 

Cím Budapest, Sramli utca 1-5. 

Koordináták 47.59659538953291, 19.04716519422033 

Építés éve 1975 (2016-ban részlegesen renoválták) 

Lakások száma 96 

Lakók száma 150 

Fűtött terület 5 392 m2 

Megjegyzések Az épületnek 5 külön bejárata van 

21. táblázat – Információk az épület burkolatáról 
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A külső falak összetétele 
Két réteg vasbeton, köztük 38 cm szigetelés. 
Két réteg vasbeton, köztük 38 cm közötti szigetelés, EPS 10 cm 

A külső falak felületének 
mérete 

3 516 m2 

1 857 m2 

Külső ablakok és ajtók 

Fa keret, simpla és dupla üvegezés, 389 m2 
PVC keret, dupla, vagy tripla üvegezés, 450 m2 
Aluminium keret, dupla, vagy tripla üvegezés, 8 m2 
Összesen 353 ablak és ajtó, 847 m2 

Tető fajta Járható lapostető 

Tető összetétele vasbeton 15 cm, hőszigetelés 5 cm, bitumen 

Tető területe 1 269 m2 

Talapzat típusa Fűtetlen pince, 1,0 m a föld alatt és 1,3 m a föld felett 

22. táblázat – Információk a fűtési rendszerről 

Fűtési rendszer Távfűtés 

Fűtőanyag Földgáz 

Fűtési szezon kezdete Október 15. 

Fűtési szezon vége Április 15. 

Megjegyzések 

Az időpontok hozzávetőlegesek, de általában a külső hőmérséklettől és az 
időjárás-előrejelzéstől függenek. A fűtés beindításának gyakori oka a 10 °C 
vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérséklet. 
A fűtés éjszakánként 22 órától 7 óráig csökken. 
Egy hőmennyiségmérő az egész épületre. Az alállomás nem hozzáférhető, 
kivéve az arra felhatalmazott személyzet számára. Hőcserélőt, keringető 
szivattyúkat, szelepeket és hőmennyiségmérőket tartalmaz. 
A pincében lévő csövek jó állapotban vannak, de a szigetelésük nem. 
Minden radiátor termosztát szelepekkel van felszerelve. 
Egyes lakások légkondicionálóval vannak felszerelve, amelyeket 
alkalmanként fűtésre is használnak. 

23. táblázat – Információk a világítási rendszerről 

Izzók a lakásokban 
Az átlagos teljesítmény lakásonként körülbelül 360 W (4×75 W izzó, 4×15 W 
LED). 

Izzók a közös 
helyiségekben 

LED-es égők. Mozgásérzékelők. 

24. táblázat – Információk a használati melegvíz-rendszerről 

Energia forrás Földgáz 

A rendszer leírása 
A helyi közműszolgáltató a használati melegvíz előállítására és elosztására 
távhőrendszert használ. A fogyasztást lakásonként külön-külön mérik. Az 
épületben nincsenek fűtőberendezések telepítve. 
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25. táblázat – Energiaigény a jelenlegi állapotban 

Fűtés 950 212 kWh/év, 176,23 kWh/m2év 

Használati melegvíz 86 272 kWh/év 

Világítás 33 215 kWh/év, 6,16 kWh/m2év 

26. táblázat – Információk az energia- és fűtőanyaganyagárakról 

Távfűtés 9 344 Ft/MWh 

Használati melegvíz 9 344 Ft/MWh 

Villamosáram 37 460 Ft/MWh 

Javasolt intézkedések 

A következő táblázatokban a javasolt intézkedéseket, a megvalósításukhoz szükséges anyagokat és a 

munkaerő (ha lehetséges) hozzávetőleges mennyiségét, valamint a megtakarításokat energia (kWh/év) és 

pénz (Ft/év) formájában kifejezve ismertetjük. Minden a 2. fejezetben leírt módszertan és feltételek szerint 

került kiszámításra. 

27. táblázat – Az épület burkolatára vonatkozó intézkedések 

Leírás A külső falak hőszigetelése ásványgyapot panelekkel (12 cm) és XPS 
panelekkel (12 cm) a nedvesedési zónában, a nyílások körüli összes 
kiegészítő munkával. Kivitelezés a gyártó előírásai szerint. 

Felület 3 516 m2 

Megtakarítás 233 489 kWh/év, 43,30 kWh/m2év, 24,57% 
2 181 721 HUF/év 

Leírás A járható tető hőszigetelése XPS panelekkel (10 cm) és új vízszigetelés 
elhelyezése. Kivitelezés sóderrel, vagy betonlapokkal. 

Felület 1 269 m2 

Megtakarítás 100 822 kWh/év, 18,70 kWh/m2év, 10,61% 
942 081 HUF/év 

Leírás A nem megfelelő ablakok és ajtók cseréje új, háromrétegű üvegezésű, 
alacsony hőszigetelő képességű PVC-keretes ablakokra és ajtókra, 
Uw=1,0 W/m2K értékkel. A bejárati ajtók cseréje új, hőszigetelő alumínium 
ajtókra, Uw=1,2 W/m2K értékkel. 

Felület 846 m2 

Megtakarítás 160 680 kWh/év, 29,80 kWh/m2év, 16,91% 
1 501 394 HUF/év 

Leírás A fűtetlen pince mennyezetének hőszigetelése 10 cm vastag EPS panelekkel. 

Felület 1 269 m2 

Megtakarítás 35 587 kWh/év, 6,60 kWh/m2év, 3,75% 
332 525 HUF/év 
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28. táblázat – Az épület fűtési-, használati melegvíz- és világítási rendszerére vonatkozó intézkedések  

Leírás Az izzólámpák cseréje LED-esekre. 

Mennyiség 384 LED égők, 15 W 

Megtakarítás 21 460 kWh/év, 3,98 kWh/m2év, 64,61% 
803 892 HUF/év 

Leírás Lapos napkollektorok telepítése a használati melegvíz előállítására. A 
rendszert a meglévőhöz kell csatlakoztatni. Az alállomáson elhelyezett 
hőcserélő. A melegvíz-tartályok becsült melegvíz-kapacitása 6 300 liter. 
Tartalmazza a szabályozást, a napelemes szivattyúcsoportot, a tágulási 
tartályokat és a csővezeték-elosztó rendszert. 

Mennyiség 100 m2 kollektor, 6 300 literes tartályok, szerelés és csővezetékek a 
főprojektnek megfelelően. 

Megtakarítás 83 804 kWh/év, 15,54 kWh/m2év, 97,14% 
783 065 HUF/év 

Leírás Az intézkedés magában foglalja a fő projekt és egyéb műszaki dokumentáció 
kidolgozását, az FN modulok, a DC/AC inverter, a tartók, az összes szükséges 
kábel és vezeték, a vezérlő- és automatizálási rendszer telepítését és a 
berendezések tesztelését.  

Mennyiség 500 m2 PV panel, kapacitás 72 kW 

Megtakarítás 89 700 kWh/év 
3 360 162 HUF/év 

Megjegyzések 

Mint látható, az épület teljes szigetelésével a fűtéshez szükséges energia 56%-kal csökkenne. Ez nem akkora 

megtakarítás, mint amekkorára talán számítana az olvasó, ami annak tudható be, hogy az épülettömbnek a 

jelentős része már szigetelve van. A legnagyobb mértékben a falak szigetelése járul hozzá ehhez, 25%-kal. A 

LED-es izzókra való átállás 65%-kal csökkentheti a világításhoz szükséges elektromos energiafogyasztást. A 

tetőre telepített napelemek az épületben a használati melegvíz 97%-át, azaz szinte az összes melegvizet 

biztosíthatnák.  
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4.2. Budapest, Tímár utca 15. 

Jelenlegi állapot 

Az alábbi fotók az épületet és annak jelenlegi állapotát mutatják. 

9. ábra – Épület Budapesten, a Tímár utca 15. alatt. 
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Az alábbi képek a lakások fűtésére használt kályhák és kazánok részleteit, valamint a lakások gázelosztásához 

használt csővezetékeket mutatják. 

10. ábra – Az épület és a lakások fűtési rendszerének részletei 

    

Az alábbi fotók részletesen bemutatják az épület állapotát a termográfia segítségével. Így lehetőség nyílik a 

burkolat állapotának minőségi értékelésére. 

11. ábra – Az épület termográfiája 

    

    

A következő táblázat az épület fűtési rendszerére és burkolatára vonatkozó adatokat tartalmazza. 

29. táblázat – Általános információk az épületről 

Cím Budapest, Tímár utca 15. 

Koordináták 47.534729194714956, 19.038644957816526 
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Az építés éve 1899 

Lakások száma 36 

Lakók száma 50 

Fűtött terület 1 463 m2 

Megjegyzések  

30. táblázat – Információk az épület burkolatáról 

A külső falak összetétele Vakolat 5 cm, tömör tégla 65 cm 

A külső falak felületének 
mérete 

2 348 m2 

Külső ablakok és ajtók 

Fakeret, szimpla, vagy dupla üvegezés 215 m2 
PVC keret, dupla, vagy tripla üvegezés 151 m2 
Acélkeret, üvegezés nélkül 5 m2 
Összesen 96 ablak és ajtó 372 m2 

Tető fajta Fűtés nélküli és szellőztetett padlás, fa tetőszerkezet, agyagcseréppel fedve. 

Tető összetétele Fagerendák, fadeszkák, agyag, kavics és salak töltése 

Mennyezet területe 570 m2 

Talapzat típusa Fűtetlen pince, 1,6 m mélyen a föld alatt és 0,6 m magasan a föld felett. 

31. táblázat – Információ a fűtési rendszerről 

Fűtési rendszer Egyedi gázkazánok és kombinált kondenzációs kazánok 

Fűtőanyag Földgáz 

Fűtési szezon kezdete 
Szükség esetén minden egyes lakásra külön-külön. 

Fűtési szezon vége 

Megjegyzések 
Egyes lakások légkondicionálóval vannak felszerelve, amelyeket 
alkalmanként fűtésre is használnak. 

 

A közös helyiségek világítását felújították (LED-es égők és időzítők telepítése). A lakások világításához 

különböző típusú égőket használnak, általában izzókat és LED-eket, utóbbiakat egyre gyakrabban. 

32. táblázat – Információk a világítási rendszerről 

Izzók a lakásokban 
Az átlagos teljesítmény lakásonként körülbelül 195 W (2×75 W izzó, 3×15 W 
LED). 

Izzók a közös 
helyiségekben 

LED égők, mozgásérzékelők. 

33. táblázat – Információk a használati melegvíz-rendszerről 

Energia fajta Földgáz, villamosenergia 

A rendszer leírása Egyéni gáz-és villanybojlerek 
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34. táblázat – Energiaigény a jelenlegi állapotban 

Fűtés 243 271 kWh/év, 166,28 kWh/m2év 

Használati melegvíz 23 408 kWh/év 

Világítás 7 681 kWh/év, 5,25 kWh/m2év 

35. táblázat – Információk az energia- és fűtőanyagárakról 

Földgáz 10 314 Ft/MWh 

Villamosáram 37 460 Ft/MWh 

Javasolt intézkedések 

A következő táblázatokban a javasolt intézkedéseket, a megvalósításukhoz szükséges anyagok- és munkaerő (ha 

lehetséges) hozzávetőleges mennyiségét, valamint a megtakarításokat energia (kWh/év) és pénz (Ft/év) 

formájában kifejezve ismertetjük. Minden a 2. fejezetben leírt módszertan és feltételek szerint került kiszámításra. 

36. táblázat – Az épület burkolatára vonatkozó intézkedések 

Leírás A külső falak hőszigetelése ásványgyapot panelekkel (10 cm) és XPS 
panelekkel (10 cm) a nedvesedési zónában, a nyílások körüli összes 
kiegészítő munkával. Kivitelezés a gyártó előírásai szerint. 

Felület 1 319 m2 

Megtakarítás 89 150 kWh/év, 60,94 kWh/m2év, 36,65% 
919 493 HUF/év 

Leírás A mennyezet hőszigetelése a fűtetlen padlás felé. Szigetelés ásványgyapot 
panelekkel (10 cm), fadeszkákkal borítva. 

Felület 570 m2 

Megtakarítás 14 091 kWh/év, 9,63 kWh/m2év, 5,79% 
145 335 HUF/év 

Leírás A nem megfelelő ablakok és ajtók cseréje új, háromrétegű üvegezésű, 
alacsony hőszigetelő képességű PVC-keretes ablakokra és ajtókra, 
Uw=1,0 W/m2K értékkel. A bejárati ajtók cseréje új, hőszigetelő alumínium 
ajtókra, Uw=1,2 W/m2K értékkel. 

Felület 372 m2 

Megtakarítás 53 975 kWh/év, 36,89 kWh/m2év, 22,19% 
504 342 HUF/év 

Leírás A fűtetlen pince mennyezetének hőszigetelése 10 cm vastag EPS panelekkel. 

Felület 430 m2 

Megtakarítás 13 997 kWh/év, 9,57 kWh/m2év, 5,75% 
130 788 HUF/év 

Leírás A lépcsőházak lezárása az átrium felé az épület központi részén. Alumínium 
profilokból készült ajtók, hőszigeteléssel, Uw=1,2 W/m2K. 

Felület 42 m2 

Megtakarítás 11 105 kWh/év, 7,59 kWh/m2év, 4,56% 
103 765 HUF/év 
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37. ábra – MAz épület fűtési-, használati melegvíz- és világítási rendszerére vonatkozó intézkedések 

Leírás Az izzók cseréje LED-esekre. 

Mennyiség 384 LED égő, 15 W 

Megtakarítás 3 248 kWh/év, 2,22 kWh/m2év, 42,29% 
121 670 HUF/év 

Leírás Lapos napkollektorok telepítése a használati melegvíz előállítására. A 
rendszert a meglévőhöz kell csatlakoztatni. Az alállomáson elhelyezett 
hőcserélő. A melegvíz-tartályok becsült melegvíz-kapacitása 2 000 liter. 
Tartalmazza a szabályozást, a szolárszivattyú-csoportot, a tágulási tartályokat 
és a csővezeték-elosztó rendszert. 
Ha szükséges, tartalmazza az épület meglévő szerkezetéhez csatlakozó 
tartószerkezetet. 

Mennyiség 30 m2 kollektor, 2 000 literes tartályok, szerelés és csővezetékek a fő 
projektnek megfelelően. 

Megtakarítás 25 141 kWh/év, 17,18 kWh/m2év, 107,40% (több, mint amire szükség van) 
259 304 HUF/év 

Leírás Fotovoltaikus panelek telepítése, teljes kapacitás 14 kW. Az intézkedés 
magában foglalja a fő projekt és egyéb műszaki dokumentáció kidolgozását, 
az FN modul, a DC/AC inverter, a tartók, az összes szükséges kábel és 
vezeték, a vezérlő- és automatizálási rendszer telepítését és a berendezés 
tesztelését. 
Szükség esetén magában foglalja az épület meglévő szerkezetéhez 
csatlakozó tartószerkezetet is. 

Mennyiség 100 m2 PV panel, 14 kW kapacitás 

Megtakarítás 17 928 kWh/év, 12,25 kWh/m2év 
671 583 HUF/év 

Megjegyzések 

Mint látható, az épület teljes hőszigetelésével a fűtési energiaszükséglet 75%-kal csökkenne. Ehhez a 

legnagyobb mértékben a falak szigetelése járul hozzá, 37%-kal. Valamivel kevesebb, 27% érhető el a régi 

ablakok és ajtók cseréjével, valamint a belső udvarban lévő lépcsőházak lezárásával. A LED égőkre való 

áttérés 42%-kal csökkentheti a világításhoz szükséges elektromos energiafogyasztást. A tetőre telepített 

napelemek az épületben a használati melegvíz 107%-át, azaz a szükségesnél valamivel többet tudnának 

biztosítani. 
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5. Litvánia 

5.1. Gedimino gatve 30, Kaišiadorys 

Jelenlegi állapot 

Az alábbi képek az épületet és annak jelenlegi állapotát mutatják. 

12. ábra – Épület a Gedimino gatve 30, Kaišiadorys alatt 
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Az alábbi képek az épületben használt fűtési rendszer részleteit mutatják. A 13. ábrán a fűtési rendszer 

csővezetékei mellett a használati melegvíz-ellátás csővezetékei is láthatók, mivel azt ugyanaz a 

közműszolgáltató biztosítja, mint a távfűtést. 

13. ábra – Az épület és a lakások fűtési rendszerének részletei 

    

    

Az alábbi képek az épület világítási rendszerét és az izzókat mutatják. A közös helyiségek világítása részben 

felújításra került (LED égők és mozgásérzékelők telepítése). A lakások világítása különböző típusú égőket 

használ, általában izzókat és LED-eket, utóbbiakat egyre gyakrabban használják. 

14. ábra – A közös helységekben és a lakásokban található világítási rendszer részletei 
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15. ábra – Az épület termográfiája 

    

    

A következő táblázat az épület fűtési rendszerének és burkolatának részleteit tartalmazza. 

38. táblázat – Általános információk az épületről 

Cím Gedimino gatve 30, Kaišiadorys 

Koordináták 54.86251278951356, 24.45611899820151 

Az építés éve 1971 (2019-ben részben renoválva) 

A lakások száma 26 

Lakók száma 50 

Fűtött terület 1 832 m2 

Megjegyzések A földszinten kis boltok vannak. 

39. táblázat – Információk az épület burkolatáról 

A külső falak összetétele Betontömbök és vakolat, 45 cm 

A külső falak felületének 
mérete 

1 368 m2 

Külső ablakok és ajtók 

Fa keret, simpla és dupla üvegezés 13 m2 
PVC keret, dupla, vagy tripla üvegezés 256 m2 
Aluminium keret, dupla, vagy tripla üvegezés 78 m2 
Összesen 148 ablak és ajtó, 347 m2 

Tető fajta Járható lapostető 
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Tető összetétele Vasbeton 35 cm, hőszigetelés 5 cm 

Tető területe 503 m2 

Talapzat  Fűtetlen pince, teljesen a fold alatt 

40. táblázat – Információk a fűtési rendszerről 

Fűtési rendszer Távfűtés 

Fűtőanyag Faapríték 

Fűtési szezon kezdete Október 15. 

Fűtési szezon vége  Április 15. 

Megjegyzések 

Az időpontok hozzávetőlegesek. A fűtés indításának általános oka a 10 °C 
vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérséklet. A fűtést éjszakára csökkentik. 
Egy hőmennyiségmérő az egész épületre. 
A radiátorok nincsenek termosztát szelepekkel felszerelve. A vízhőmérséklet 
szabályozását kézzel végzi a közműszolgáltató, miután a lakók kérik a 
vízhőmérséklet növelését/csökkentését. 

41. táblázat – Információk a világítási rendszerről 

Izzók a lakásokban 
Az átlagos teljesítmény lakásonként körülbelül 270 W (3×75 W izzó, 3×15 W 
LED). 

Izzók a közös 
helyiségekben 

LED égők. Mozgásérzékelők. 

42. táblázat – Információk a használati melegvíz-rendszerről 

Energiaforrás Faapríték 

A rendszer leírása 
A helyi közműszolgáltató a használati melegvíz előállítására és elosztására 
távhőrendszert használ. A fogyasztást lakásonként külön-külön mérik. Az 
épületben nincsenek eszközök telepítve. 

43. táblázat – Energiaigény a jelenlegi állapotban 

Fűtés 398 731 kWh/év, 217,65 kWh/m2év 

Háztartási melegvíz 29 312 kWh/év 

Világítás 8 958 kWh/év, 4,89 kWh/m2év 

44. táblázat – Információk az energia- és fűtőanyagárakról 

Távfűtés 73 euró/MWh 

Háztartási melegvíz 73 euró/MWh 

Villamosenergia 164 euró/MWh 

Javasolt intézkedések 

A következő táblázatokban ismertetjük a javasolt intézkedéseket, a megvalósításukhoz szükséges anyagok és 

munkaerő (ha lehetséges) hozzávetőleges mennyiségét, valamint az energiában (kWh/év) és pénzben (euró/év) 

kifejezett megtakarításokat. Minden számítás a 2. fejezetben ismertetett módszertan és feltételek szerint történik. 
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45. táblázat – Az épület burkolatára vonatkozó intézkedések 

Leírás A külső falak hőszigetelése ásványgyapot panelekkel (15 cm) és XPS 
panelekkel (15 cm) a nedvesedési zónában, a nyílások körüli összes 
kiegészítő munkával. Kivitelezés a gyártó előírásai szerint. 

Felület 1 368 m2 

Megtakarítás 145 482 kWh/év, 79,41 kWh/m2év, 36,49% 
10 620 euró/év 

Leírás A járható tető hőszigetelése XPS panelekkel (20 cm) és új vízszigetelés 
elhelyezése. Kivitelezés kaviccsal vagy betonlapokkal. 

Felület 503 m2 

Megtakarítás 77 210 kWh/év, 42,15 kWh/m2év, 19,36% 
5 636 euró/év 

Leírás A nem megfelelő ablakok és ajtók cseréje új, háromrétegű üvegezésű, 
alacsony hőszigetelő képességű PVC-keretes ablakokra és ajtókra, 
Uw=1,0 W/m2K értékkel. 

Felület 13 m2 

Megtakarítás 1 614 kWh/év, 0,88 kWh/m2év, 0,40% 
118 euró/év 

Leírás A fűtetlen pince mennyezetének hőszigetelése 15 cm vastag EPS panelekkel. 

Felület 503 m2 

Megtakarítás 48 439 kWh/év, 26,44 kWh/m2év, 12,15% 
3 536 euró/év 

46. táblázat – Az épület fűtési-, használati melegvíz- és világítási rendszerére vonatkozó intézkedések 

Leírás Izzólámpák cseréje LED-ekre. 

Mennyiség 78 LED égő, 15 W. 

Megtakarítás 6 212 kWh/év, 3,39 kWh/m2év, 69,34% 
1 019 euró/év 

Leírás Az egész épület fűtési rendszerének teljes körű rekonstrukciója. Meglévő 
csővezetékek és radiátorok leszerelése, újak beépítése, termosztátok 
felszerelése. Kiegyenlítő szelepek beépítése. A rendszer tesztelése és 
üzembe helyezése. 

Mennyiség Az új fűtési rendszer fő projektjének és műszaki dokumentációjának 
kidolgozása, a teljes meglévő fűtési rendszer szétszerelése, 135 új acél 
lapradiátor, 135 termosztát szelep, 30 kiegyenlítő szelep, csővezetékek és 
csőelemek beszerzése és beszerelése, tesztelése és üzembe helyezése. 

Megtakarítás 51 180 kWh/év, 27,94 kWh/m2év 
3 736 euró/év 

Leírás Vákuum napkollektorok telepítése a használati melegvíz előállításához. A 
rendszert a meglévőhöz kell csatlakoztatni. Az alállomáson elhelyezett 
hőcserélő. A melegvíz-tartályok becsült melegvíz-kapacitása 1 900 liter. 
Tartalmazza a szabályozást, a szolárszivattyú-csoportot, a tágulási tartályokat 
és a csővezeték-elosztó rendszert. 

Mennyiség 30 m2 vákuumkollektor, 1 900 literes tartályok, szerelés és csővezetékek a 
főprojektnek megfelelően. 
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Megtakarítás 25 141 kWh/év, 13,72 kWh/m2év, 85,77% 
1 835 euró/év 

Leírás Fotovoltaikus panelek telepítése, teljes kapacitás 43 kW. Az intézkedés 
magában foglalja a fő projekt és egyéb műszaki dokumentáció kidolgozását, 
az FN modulok, a DC/AC inverter, a tartók, az összes szükséges kábel és 
vezeték, a vezérlő- és automatizálási rendszer telepítését és a berendezések 
tesztelését. 

Mennyiség 300 m2 PV panel, kapacitás 43 kW 

Megtakarítás 43 330 kWh/év, 23,65 kWh/m2év 
7 106 euró/év 

Megjegyzések 

Mint látható, az épület teljes szigetelésével a fűtéshez szükséges energia 68%-kal csökken. A legnagyobb 

mértékben a falak szigetelése járul hozzá ehhez, 36%-kal. A tető 19%-kal járul hozzá a teljes megtakarításhoz. 

Mivel szinte az összes ablakot már kicserélték, ez az intézkedés csekély mértékben, 0,40%-kal járul hozzá. A 

LED-égőkre való áttérés 65%-kal csökkentheti a világításhoz szükséges elektromos energiafogyasztást. 

Jelentős megtakarítás érhető el az épület teljes fűtési rendszerének és valamennyi komponensének 

cseréjével. A tetőre telepített napelemek az épületben a használati melegvíz 86%-át biztosíthatnák, de 

vákuumtípusúaknak kell lenniük. 
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5.2. Žemaites gatve 3, Taurage 

Jelenlegi állapot 

Az alábbi fotók az épületet és annak jelenlegi állapotát mutatják. 

16. ábra – Az épület a Žemaites gatve 3, Taurage alatt 

    

    

    

Az alábbi képek az épületben használt fűtési rendszer részleteit mutatják. A 17. ábrán a fűtési rendszer 

csővezetékei mellett a használati melegvíz-ellátás csővezetékei is láthatók, mivel azt ugyanaz a 

közműszolgáltató biztosítja, mint a távfűtést. 
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17. ábra – Az épület és a lakások fűtési rendszerének részletei 

    

    

Az alábbi képek az épület világítási rendszerét és az izzókat mutatják. A közös helyiségek világítása részben 

felújításra került (LED égők és mozgásérzékelők telepítése). A lakások világítása különböző típusú izzókat 

használ, általában izzókat és LED-eket, utóbbiakat egyre gyakrabban. 

 18. ábra – A közös helyiségek és a lakások világítási rendszerének részletei 
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19. ábra – Az épület termográfiája 

    

    

    

    

Az alábbi táblázat az épület fűtési rendszerére és burkolatára vonatkozó adatokat tartalmazza. 
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47. táblázat – Általános információk az épületről 

Cím Žemaites gatve 3, Taurage 

Koordináták 55.25455663657378, 22.29361651675398 

Az építés éve 1976 (2019-ben részben renoválva) 

Lakások száma 19 

Lakók száma 40 

Fűtött terület 1 343 m2 

Megjegyzések  

48. táblázat –Információk az épület burkolatáról 

A külső falak összetétele 35 cm agyag (kovasavas) tégla és vakolat 

Külső falfelület 863 m2 

Külső ablakok és ajtók 
PVC keret, dupla üvegezés 266 m2 
Összesen 69 ablak és ajtó, 266 m2 

Tető fajta Járható lapos tető 

Tető összetétele Vasbeton 35 cm, hőszigetelés 5 cm, sóder 8 cm 

Tető területe 264 m2 

Talapzat Fűtetlen pince, 0,6 m a föld alatt, 1,8 m a föld felett 

49. táblázat – Információk a fűtési rendszerről 

Fűtési rendszer Távfűtés 

Fűtőanyag Faapríték 

Fűtési szezon kezdete Október 15. 

Fűtési szezon vége Április 15. 

Megjegyzések 

Az időpontok hozzávetőlegesek. A fűtés beindításának gyakori oka a 10 °C 
vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérséklet. A fűtést éjszakára csökkentik. 
Egy hőmennyiségmérő az egész épületre. 
A radiátorok nincsenek termosztát szelepekkel felszerelve. A vízhőmérséklet 
szabályozása kézzel történik a közműszolgáltató által, miután a lakók kérik a 
vízhőmérséklet növelését/csökkentését. 

50. táblázat – Információk a világítási rendszerről 

Izzók a lakásokban 
Az átlagos teljesítmény lakásonként körülbelül 255 W (3×75 W izzó, 2×15 W 
LED). 

Izzók a közöshelyiségekben LED égők. Mozgásérzékelők. 

 

 

 

 



 

47 
 

 

51. táblázat – Információk a használati melegvíz-rendszerről 

Energiaforrás Faapríték 

A rendszer leírása 
A helyi közműszolgáltató a használati melegvíz előállítására és elosztására 
távhőrendszert használ. A fogyasztást lakásonként külön-külön mérik. Az 
épületben nincsenek berendezések telepítve. 

52. táblázat – Energiaigény a jelenlegi állapotban 

Fűtés 216 562 kWh/év, 161,25 kWh/m2év 

Használati melegvíz 21 488 kWh/év 

Világítás 6 003 kWh/év, 4,47 kWh/m2év 

53. táblázat – Információk az energia- és fűtőanyagárakról 

Távfűtés 45 euró/MWh 

Használati melegvíz 45 euró/MWh 

Világítás 164 euró/MWh 

Javasolt intézkedések 

A következő táblázatokban ismertetjük a javasolt intézkedéseket, a megvalósításukhoz szükséges anyagok 

és munkaerő (ha lehetséges) hozzávetőleges mennyiségét, valamint az energiában (kWh/év) és pénzben 

(euró/év) kifejezett megtakarításokat. Minden számítás a 2. fejezetben ismertetett módszertan és feltételek 

szerint történik. 

54. táblázat – Az épület burkolatára vonatkozó intézkedések 

Leírás A külső falak hőszigetelése ásványgyapot panelekkel (15 cm) és XPS 
panelekkel (15 cm) a nedvesedési zónában, a nyílások körüli összes 
kiegészítő munkával. Kivitelezés a gyártó előírásai szerint. 

Felület 863 m2 

Megtakarítás 92 431 kWh/év, 68,82 kWh/m2év, 42,68% 
4 159 euró/év 

Leírás A járható tető hőszigetelése XPS panelekkel (20 cm) és új vízszigetelés 
elhelyezése. Kivitelezés sóderrel, vagy betonlapokkal. 

Felület 365 m2 

Megtakarítás 43 657 kWh/év, 32,51 kWh/m2év, 20,16% 
1 965 euró/év 

Leírás A fűtetlen pince mennyezetének hőszigetelése 15 cm vastag EPS panelekkel. 

Felület 365 m2 

Megtakarítás 16 426 kWh/év, 12,23 kWh/m2év, 7,58% 
739 euró/év 
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55. táblázat – Az épület fűtési-, használati melegvíz- és világítási rendszerére vonatkozó intézkedések 

Leírás Izzólámpák cseréje LED-ekre. 

Mennyiség 57 LED égő, 15 W 

Megtakarítás 2 825 kWh/év, 2,10 kWh/m2év, 47,06% 
463 euró/év 

Leírás  A fűtési rendszer részleges rekonstrukciója az egész épületben. Termosztát 
szelepek beépítése. A rendszer tesztelése és üzembe helyezése. 

Mennyiség 105 termosztát szelep beépítése, tesztelése és üzembe helyezése 

Megtakarítás 31 015 kWh/év, 23,09 kWh/m2év 
1 396 euró/év 

Leírás Vákuum napkollektorok telepítése a használati melegvíz előállításához. A 
rendszert a meglévőhöz kell csatlakoztatni. Az alállomáson elhelyezett 
hőcserélő. A melegvíz-tartályok becsült melegvíz-kapacitása 1 600 liter. 
Tartalmazza a szabályozást, a szolárszivattyú-csoportot, a tágulási tartályokat 
és a csővezeték-elosztó rendszert. 

Mennyiség 25 m2 vákuumkollektor, 1 600 literes tartályok, szerelés és csővezetékek a 
főprojektnek megfelelően. 

Megtakarítás 20 951 kWh/év, 15,60 kWh/m2év, 97,50% 
943 euró/év 

Leírás Fotovoltaikus panelek telepítése, teljes kapacitás 28 kW. Az intézkedés 
magában foglalja a fő projekt és egyéb műszaki dokumentáció kidolgozását, 
az FN modulok, a DC/AC inverter, a tartók, az összes szükséges kábel és 
vezeték, a vezérlő- és automatizálási rendszer telepítését és a berendezések 
tesztelését. 

Mennyiség 200 m2 PV panel, kapacitás 28 kW 

Megtakarítás 28 886 kWh/év, 21,51 kWh/m2év 
4 737 euró/év 

Megjegyzések 

Mint látható, az épület teljes szigetelésével a fűtéshez szükséges energia 70%-kal csökken. A legnagyobb 

mértékben a falak szigetelése járul hozzá ehhez, 43%-kal. A tető 20%-kal járul hozzá a teljes megtakarításhoz. 

A LED-es égőkre való áttérés 47%-kal csökkentheti a világításhoz szükséges elektromos energiafogyasztást. 

A tetőre telepített napelemek az épület melegvíz-ellátásának 98%-át biztosíthatnák, de vákuumtípusúnak 

kell lenniük. A tetőn elhelyezett fotovoltaikus panelek elegendő villamos energiát tudnának biztosítani az 

épület világítási rendszerének ellátásához. 
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6. Észak Macedónia 

6.1.  Jurij Gagarin 49, Skopje 

Jelenlegi állapot 

Az alábbi fotók az épületet és annak jelenlegi állapotát mutatják. 

20. ábra – Az épület Skopje-ban a Jurij Gagarin 49. alatt. 

    

    

    

Az alábbi képek az épületben használt fűtési rendszer részleteit mutatják. 
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21. ábra –Az épület és a lakások fűtési rendszerének részletei 

    

    

Az alábbi képek az épület világítási rendszerét és az izzókat mutatják. A közös helyiségekben az izzókat 

részben LED-esekre cserélték, de a rendszer még mindig kézi vezérlésű, időzítőkkel. A lakások világítása 

különböző típusú égőket használ, általában izzókat, kompakt izzókat és LED-eket. 

 22. ábra – A közös helyiségek és a lakások világítási rendszerének részletei 

    

 

Az alábbi fotók részletesen bemutatják az épület állapotát termográfia segítségével. Így lehetőség nyílik a 

burkolat állapotának minőségi értékelésére. 
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 23. ábra –Az épület termográfiája 

    

    

A következő táblázat az épület fűtési rendszerére és burkolatára vonatkozó adatokat tartalmazza. 
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56. táblázat – Általános információk az épületről 

Cím Skopje, Jurij Gagarin 49. 

Koordináták 41.99580374226422, 21.399333151077794 

Építés éve 1972 

Lakások száma 52 

Lakók száma 150 

Fűtött terület 4 335 m2 

Megjegyzések  

57. táblázat – Információk az épület burkolatáról 

A külső falak összetétele Agyagtömbök és vakolat, 30 cm 

Külső falfelület 2 185 m2 

Külső ablakok és ajtók 

Fa keret, dupla üvegezés 30 m2 
PVC keret, dupla, vagy tripla üvegezés, 750 m2 
Alumínium keret osztás nélkül, dupla üvegezéssel, 48 m2 
Összesen 244 ablak és ajtó, 828 m2 

Tető fajta Járható lapos tető 

Tető összetétele Vasbeton 12 cm, sóder 8 cm 

Tető területe 1 020 m2 

Talapzat Fűtetlen pince, 1,2 m a föld alatt, 1,0 m a föld felett. 

58. ábra – Információk a fűtési rendszerről 

Fűtési rendszer Távfűtés 

Fűtőanyag Földgáz 

Fűtési szezon kezdete Október 15. 

Fűtési szezon vége Április 15. 

Megjegyzések 

Az időpontok hozzávetőlegesek. A fűtés indításának általános oka a 10 °C 
vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérséklet. A fűtést éjszakára csökkentik. 
Egy hőmennyiségmérő az egész épületre. 
A radiátorok nincsenek termosztátos szelepekkel felszerelve. 

59. táblázat – Információk a világítási rendszerről 

Izzók a lakásokban 
Az átlagos teljesítmény lakásonként körülbelül 270 W (3×75 W izzó, 3×15 W 
LED). 

Izzók a közös 
helyiségekben 

LED égők. Kézi működtetésű, beépített időzítők. 

60. táblázat – Információk a használati melegvíz-rendszerről 

Energia forrás Villamos energia 

A rendszer leírása Egyedi villanybojlerek 
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61. táblázat – Energiaigény a jelenlegi állapotban 

Fűtés 528 147 kWh/év, 121,83 kWh/m2év 

Használati melegvíz 69 360 kWh/év 

Világítás 20 331 kWh/év, 4,69 kWh/m2év 

62. táblázat – Információk az energia- és fűtőanyagárakról 

Távfűtés 29 euró/MWh 

Villamosenergia 100 euró/MWh 

Javasolt intézkedések 

A következő táblázatokban ismertetjük a javasolt intézkedéseket, a megvalósításukhoz szükséges anyagok és 

munkaerő (ha lehetséges) hozzávetőleges mennyiségét, valamint az energiában (kWh/év) és pénzben (euro/év) 

kifejezett megtakarításokat. Minden számítás a 2. fejezetben leírt módszertan és feltételek szerint történik. 

63. táblázat – Az épület burkolatára vonatkozó intézkedések 

Leírás A külső falak hőszigetelése ásványgyapot panelekkel (10 cm) és XPS 
panelekkel (10 cm) a nedvesedési zónában, a nyílások körüli összes 
kiegészítő munkával. Kivitelezés a gyártó előírásai szerint. 

Felület 2 185 m2 

Megtakarítás 132 984 kWh/év, 30,68 kWh/m2év, 25,18% 
3 857 euró/év 

Leírás A járható tető hőszigetelése XPS panelekkel (15 cm) és új vízszigetelés 
elhelyezése. Kivitelezés sóderrel, vagy betonlapokkal. 

Felület 1 020 m2 

Megtakarítás 122 351 kWh/év, 28,22 kWh/m2év, 23,17% 
3 548 euró/év 

Leírás A nem megfelelő ablakok és ajtók cseréje új, háromrétegű üvegezésű, 
alacsony hőszigetelő képességű PVC-keretes ablakokra és ajtókra, 
Uw=1,0 W/m2K értékkel. A bejárati ajtók cseréje új, hőszigetelő alumínium 
ajtókra, Uw=1,2 W/m2K értékkel. 

Felület 78 m2 

Megtakarítás 3 913 kWh/év, 0,90 kWh/m2év, 0,74% 
114 euró/év 

Leírás Fűtetlen pince mennyezetének hőszigetelése 10 cm vastag EPS panelekkel. 

Felület 1 020 m2 

Megtakarítás 21 758 kWh/év, 5,02 kWh/m2év, 4,12% 
979 euró/év 

64. táblázat – Az épület fűtési-, használati melegvíz- és világítási rendszerére vonatkozó intézkedések 

Leírás Az izzólámpák cseréje LED-esekre. 

Mennyiség 156 LED égő, 15 W 

Megtakarítás 9 871 kWh/év, 2,28 kWh/m2év, 48,55% 
987 euró/év 
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Leírás A fűtési rendszer részleges rekonstrukciója az egész épületben. Termosztát 
szelepek beépítése. A rendszer tesztelése és üzembe helyezése. 

Mennyiség 265 termosztát szelep beépítése, tesztelése és üzembe helyezése. 

Megtakarítás 17 366 kWh/év, 4,01 kWh/m2év 
504 euró/év 

Leírás Lapos napkollektorok telepítése a használati melegvíz előállítására. A 
rendszert a meglévőhöz kell csatlakoztatni. Az alállomáson elhelyezett 
hőcserélő. A melegvíz-tartályok becsült melegvíz-kapacitása 5 000 liter. 
Tartalmazza a szabályozást, a napelemes szivattyúcsoportot, a tágulási 
tartályokat és a csővezeték-elosztó rendszert. 

Mennyiség 80 m2 paneles kollektor, 5 000 literes tartályok, szerelés és csővezetékek a 
főprojektnek megfelelően. 

Megtakarítás 70 606 kWh/év, 16,29 kWh/m2év, 101,80% (több, mint ami szükséges) 
7 061 euró/év 

Leírás Fotovoltaikus panelek telepítése, teljes kapacitás 74 kW. Az intézkedés 
magában foglalja a fő projekt és egyéb műszaki dokumentáció kidolgozását, 
az FN modulok, a DC/AC inverter, a tartók, az összes szükséges kábel és 
vezeték, a vezérlő- és automatizálási rendszer telepítését és a berendezések 
tesztelését. 

Mennyiség 500 m2 PV panel, kapacitás 74 kW 

Megtakarítás 102 000 kWh/év, 23,53 kWh/m2év 
10 200 euró/év 

Megjegyzések 

Mint látható, az épület teljes szigetelésével a fűtéshez szükséges energia 53%-kal csökken. A falak szigetelése 

járul hozzá a legnagyobb mértékben, 25%-kal a teljes megtakarításhoz, míg a tető valamivel kisebb 

mértékben, 23%-kal. A LED-es égőkre való áttérés 49%-kal csökkentheti a világításhoz szükséges elektromos 

energiafogyasztást. A tetőre telepített napelemek a szükségesnél valamivel több, 102%-kal több használati 

meleg vizet tudnának biztosítani az épületben. 
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6.2. Skopje, Mile Pop Jordanov 70. 

Jelenlegi állapot 

Az alábbi fotók az épületet és annak jelenlegi állapotát mutatják. 

24. ábra – Épület Skopje-ban, a Mile Pop Jordanov 70. alatt 

    

    

A közös helyiségekben az izzókat mozgásérzékelőkkel ellátott LED-esekre cserélték. A lakások világítása 

különböző típusú izzókat használ, általában izzókat, kompakt izzókat és LED-eket. 

25. ábra – Az épület termográfiája 
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A következő táblázat az épület fűtési rendszerére és burkolatára vonatkozó adatokat tartalmazza. 

65. táblázat – Általános információk az épületről 

Cím Mile Pop Jordanov 70, Skopje 

Koordináták 41.995715771545925, 21.397344638593726 

Az építés éve 1970 

Lakások száma 50 

Lakók száma 150 

Fűtött terület 3 771 m2 

Megjegyzések  

66. táblázat – Információk az épület burkolatáról 

A külső falak összetétele Agyagtömbök és vakolat, 30 cm 

A külső falak felülete 2 305 m2 

Külső ablakok és ajtók 

Fa keret, dupla üvegezés, 38 m2 
PVC keret, dupla, vagy tripla üvegezés, 659 m2 
Alumínium keret osztás nélkül, dupla üvegezéssel 66 m2 
Összesen 245 ablak és ajtó, 763 m2 

Tető fajta Járható lapos tető 
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Tető összetétele Vasbeton 12 cm, sóder 8 cm 

Tető területe 429 m2 

Talapzat Fűtetlen pince, teljesen a földszint alatt. 

67. táblázat – Információk a fűtési rendszerről 

Fűtési rendszer Távfűtés 

Fűtőanyag Földgáz 

Fűtési szezon kezdete Október 15. 

Fűtési szezon vége Április 15. 

Megjegyzések 

Az időpontok hozzávetőlegesek. A fűtés indításának általános oka a 10 °C 
vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérséklet. A fűtést éjszakára csökkentik. 
Egy hőmennyiségmérő az egész épületre. 
A radiátorok nincsenek termosztát szelepekkel felszerelve. 

68. táblázat – Információk a világítási rendszerről 

Izzók a lakásokban 
Az átlagos teljesítmény lakásonként körülbelül 270 W (3×75 W izzó, 3×15 W 
LED). 

Izzók a közös 
helyiségekben 

LED égők. Mozgásérzékelőkkel felszerelve. 

69. táblázat – Információk a használati melegvíz-rendszerről 

Energia forrás Villamos energia 

A rendszer leírása Egyedi villanybojlerek 

70. táblázat – Energiaigény a jelenlegi állapotban 

Fűtés 373 234 kWh/év, 98,97 kWh/m2év 

Használati melegvíz 60 336 kWh/év 

Világítás 15 650 kWh/év, 4,15 kWh/m2év 

71. táblázat – Információk az energia- és fűtőanyagárakról 

Távfűtés 29 euró/MWh 

Villamos áram 100 euró/MWh 

 

Javasolt intézkedések 

A következő táblázatokban ismertetjük a javasolt intézkedéseket, a megvalósításukhoz szükséges anyagok 

és munkaerő (ha lehetséges) hozzávetőleges mennyiségét, valamint az energiában (kWh/év) és pénzben 

(euró/év) kifejezett megtakarításokat. Minden számítás a 2. fejezetben ismertetett módszertan és feltételek 

szerint történik. 
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72. táblázat – Az épület burkolatára vonatkozó intézkedések 

Leírás A külső falak hőszigetelése ásványgyapot panelekkel (10 cm) és XPS 
panelekkel (10 cm) a nedvesedési zónában, a nyílások körüli összes 
kiegészítő munkával. Kivitelezés a gyártó előírásai szerint. 

Felület 2 305 m2 

Megtakarítás 126 668 kWh/év, 33,59 kWh/m2év, 33,94% 
3 673 euró/év 

Leírás A járható tető hőszigetelése XPS panelekkel (10 cm) és új vízszigetelés 
elhelyezése. Kivitelezés sóderrel, vagy beton lapokkal. 

Felület 429 m2 

Megtakarítás 66 723 kWh/év, 17,69 kWh/m2év, 17,88% 
1 935 euró/év 

Leírás A nem megfelelő ablakok és ajtók cseréje új, háromrétegű üvegezésű, 
alacsony hőszigetelő képességű PVC-keretes ablakokra és ajtókra, 
Uw=1,0 W/m2K értékkel. A bejárati ajtók cseréje új, hőszigetelő alumínium 
ajtókra, Uw=1,2 W/m2K értékkel. 

Felület 104 m2 

Megtakarítás 5 999 kWh/év, 1,59 kWh/m2év, 1,61% 
174 euró/év 

Leírás A fűtetlen pince mennyezetének hőszigetelése 10 cm vastag EPS panelekkel. 

Felület 429 m2 

Megtakarítás 20 712 kWh/év, 5,49 kWh/m2év, 5,55% 
932 euró/év 

73. táblázat – Az épület fűtési-, használati melegvíz- és világítási rendszerére vonatkozó intézkedések 

Leírás Az izzólámpák cseréje LED-esekre. 

Mennyiség 150 LED égő, 15 W 

Megtakarítás 10 483 kWh/év, 2,78 kWh/m2év, 66,99% 
1 048 euró/év 

Leírás A fűtési rendszer részleges rekonstrukciója az egész épületben. Termosztát 
szelepek beépítése. A rendszer tesztelése és üzembe helyezése. 

Mennyiség 260 termosztátos szelep beépítése, tesztelése és üzembe helyezése. 

Megtakarítás 12 272 kWh/év, 3,25 kWh/m2év 
356 euró/év 

Leírás Lapos napkollektorok telepítése a használati melegvíz előállítására. A 
rendszert a meglévőhöz kell csatlakoztatni. Az alállomáson elhelyezett 
hőcserélő. A melegvíz-tartályok becsült melegvíz-kapacitása 3 800 liter. 
Tartalmazza a szabályozást, a napelemes szivattyúcsoportot, a tágulási 
tartályokat és a csővezeték-elosztó rendszert. 

Mennyiség 60 m2 paneles kollektor, 3 800 literes tartályok, szerelés és csővezetékek a fő 
projekt szerint. 

Megtakarítás 52 954 kWh/év, 14,04 kWh/m2év, 87,77% 
5 295 euró/év 

Leírás Fotovoltaikus panelek telepítése, teljes kapacitás 30 kW. Az intézkedés 
magában foglalja a fő projekt és egyéb műszaki dokumentáció kidolgozását, 
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az FN modulok, a DC/AC inverter, a tartók, az összes szükséges kábel és 
vezeték, a vezérlő- és automatizálási rendszer telepítését és a berendezések 
tesztelését. 

Mennyiség 200 m2 PV panel, kapacitás 30 kW 

Megtakarítás 40 800 kWh/év, 10,82 kWh/m2év 
4 080 euró/év 

Megjegyzések 

Mint látható, az épület teljes szigetelésével a fűtéshez szükséges energia 59%-kal csökken. A legnagyobb 

mértékben a falak szigetelése járul hozzá ehhez, 34%-kal. A tető 18%-kal járul hozzá a teljes megtakarításhoz. 

Mivel szinte az összes ablakot már kicserélték, ez az intézkedés csekély mértékben, 1,60%-kal járul hozzá a 

beruházáshoz. A LED-égőkre való átállás 67%-kal csökkentheti a világításhoz szükséges elektromos 

energiafogyasztást. A tetőre telepített napelemek az épületben a használati melegvíz 88%-át tudnák 

biztosítani. 
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7. Ukrajna 

7.1. Kosmonavtov 31, Odessa 

Jelenlegi állapot 

Az alábbi fotók az épületet és annak jelenlegi állapotát mutatják. 

26. ábra – Épület a Kosmonavtov 31, Odessa alatt 

    

    

    

A következő képek a fűtési rendszer részleteit mutatják. 
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27. ábra – Az épület és a lakások fűtési rendszerének részletei 

    

Az alábbi fotók részletesen bemutatják az épület állapotát a termográfia segítségével. Így lehetőség nyílik a 

burkolat állapotának minőségi értékelésére. 

28. ábra – Az épület termográfiája 
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A következő táblázat az épület fűtési rendszerére és burkolatára vonatkozó adatokat tartalmazza. 

74. táblázat – Általános információk az épületről 

Cím Kosmonavtov 31, Odessa 

Koordináták 46.42505141565098, 30.707193301243436 

Az építés éve 1966 

Lakások száma 80 

Lakók száma 125 

Fűtött terület 4 181 m2 

Megjegyzések  

 

75. táblázat – Információk az épület burkolatáról 

A külső falak összetétele 
Vakolat 5 cm, tömör tégla 50 cm 
Részlegesen szigetelt EPS 5 cm 

A külső falak területe 2 122 m2 

Külső ablakok és ajtók 

Fa keret, dupla üvegezés, 115 m2 
PVC keret, dupla, vagy tripla üvegezés 482 m2 
Acélkeret, üvegezés nélkül, 8 m2 
Összesen 224 ablak és ajtó, 605 m2 

Tető fajta Járható lapos tető 
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Tető összetétele Vasbeton 30 cm, hidro-szigetelés, sóder 20 cm 

Tető területe 984 m2 

Talapzat Fűtetlen pince, teljesen földalatti 

76. táblázat – Információk a fűtési rendszerről 

Fűtési rendszer Távfűtés 

Fűtőanyag Földgáz 

Fűtési szezon kezdete Október 15. 

Fűtési szezon vége Április 15. 

Megjegyzések 

Az időpontok hozzávetőlegesek. A fűtés indításának általános oka a 10 °C 
vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérséklet. A fűtést éjszakára csökkentik. 
Egy hőmennyiségmérő az egész épületre. 
A radiátorok nincsenek termosztát szelepekkel felszerelve. 

 

A közös helyiségek világítására többnyire izzókat használnak, amelyek időzítővel vannak felszerelve. A 

lakások világítására különböző típusú égőket használnak, általában izzókat, kompakt izzókat és LED-eket. 

77. táblázat – Információk a világítási rendszerről 

Izzók a lakásokban 
Az átlagos teljesítmény lakásonként körülbelül 255 W (3×75 W izzó, 2×15 W 
LED). 

Izzók a közös 
helyiségekben 

Izzók, kézi aktiválás, időzítővel felszerelve. 

78. táblázat – Információk a használati melegvíz-rendszerről 

Energia forrás Villamos energia 

A rendszer leírása Egyedi villanybojlerek 

79. táblázat – Energiaigény a jelenlegi állapotban 

Fűtés 542 350 kWh/év, 129,72 kWh/m2év 

Háztartási melegvíz 66 896 kWh/év 

Világítás 16 222 kWh/év, 3,88 kWh/m2év 

80. táblázat – Információk az energia- és fűtőanyagárakról 

Távfűtés 1 058 hrivnya/MWh 

Villamos energia 1 680 hrivnya/MWh 

Javasolt intézkedések 

A következő táblázatokban ismertetjük a javasolt intézkedéseket, a megvalósításukhoz szükséges anyagok 

és munkaerő (ha lehetséges) hozzávetőleges mennyiségét, valamint az energiában (kWh/év) és pénzben 

(hrivnya/év) kifejezett megtakarításokat. Minden a 2. fejezetben leírt módszertan és feltételek szerint került 

kiszámításra. 
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81. táblázat – Az épület burkolatára vonatkozó intézkedések 

Leírás A külső falak hőszigetelése ásványgyapot panelekkel (10 cm) és XPS 
panelekkel (10 cm) a nedvesedési zónában, a nyílások körüli összes 
kiegészítő munkával. Kivitelezés a gyártó előírásai szerint. 

Felület 2 122 m2 

Megtakarítás 117 023 kWh/év, 27,99 kWh/m2év, 21,58% 
123 810 hrivnya/év 

Leírás A járható tető hőszigetelése XPS panelekkel (15 cm) és új vízszigetelés 
elhelyezése. Kivitelezés sóderrel vagy betonlapokkal. 

Felület 984 m2 

Megtakarítás 132 911 kWh/év, 31,79 kWh/m2év, 24,51% 
140 620 hrivnya/év 

Leírás A nem megfelelő ablakok és ajtók cseréje új, háromrétegű üvegezésű, 
alacsony hőszigetelő képességű PVC-keretes ablakokra és ajtókra, 
Uw=1,0 W/m2K értékkel. A bejárati ajtók cseréje új, hőszigetelő alumínium 
ajtókra, Uw=1,2 W/m2K értékkel. 

Felület 123 m2 

Megtakarítás 70 320 kWh/év, 16,82 kWh/m2év, 12,97% 
74 399 hrivnya/év 

Leírás A fűtetlen pince mennyezetének hőszigetelése 10 cm vastag EPS panelekkel.   

Felület 984 m2 

Megtakarítás 31 655 kWh/év, 7,57 kWh/m2év, 5,84% 
33 491 hrivnya/év 

82. táblázat – Az épület fűtési-, használati melegvíz- és világítási rendszerére vonatkozó intézkedések 

Leírás Az izzólámpák cseréje LED-esekre. 

Mennyiség 240 LED égők, 15 W 

Megtakarítás 7 818 kWh/év, 1,87 kWh/m2év, 48,19% 
13 134 hrivnya/év 

Leírás A fűtési rendszer részleges rekonstrukciója az egész épületben. Termosztát 
szelepek beépítése. A rendszer tesztelése és üzembe helyezése. 

Mennyiség 400 termosztát szelep beépítése, tesztelése és üzembe helyezése 

Megtakarítás 51 782 kWh/év, 12,39 kWh/m2év 
54 785 hrivnya/év 

Leírás Lapos napkollektorok telepítése a használati melegvíz előállítására. A 
rendszert a meglévőhöz kell csatlakoztatni. Az alállomáson elhelyezett 
hőcserélő. A melegvíz-tartályok becsült melegvíz-kapacitása 4 500 liter. 
Tartalmazza a szabályozást, a napelemes szivattyúcsoportot, a tágulási 
tartályokat és a csőrendszert. 

Mennyiség 70 m2 kollektor, 4 500 literes tartályok, szerelés és csővezetékek a 
főprojektnek megfelelően. 

Megtakarítás 61 780 kWh/év, 14,78 kWh/m2év, 92,35% 
103 790 hrivnya/év 

Leírás Fotovoltaikus panelek telepítése, teljes kapacitás 58 kW. Az intézkedés 
magában foglalja a fő projekt és egyéb műszaki dokumentáció kidolgozását, 
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az FN modulok, a DC/AC inverter, a tartók, az összes szükséges kábel és 
vezeték, a vezérlő- és automatizálási rendszer telepítését és a berendezések 
tesztelését. 
Szükség esetén magában foglalja az épület meglévő szerkezetéhez 
csatlakozó tartószerkezeteket is. 

Mennyiség 400 m2 panel, kapacitás 58 kW 

Megtakarítás 75 696 kWh/év, 18,10 kWh/m2év 
127 169 hrivnya/év 

Megjegyzések 

Mint látható, az épület teljes szigetelésével a fűtéshez szükséges energia 65%-kal csökken. A legnagyobb 

mértékben a tető szigetelése járul hozzá a 25%-os hozzájáruláshoz. A falak szigetelése 22%-kal járul hozzá a 

teljes megtakarításhoz. Mivel az ablakok jelentős részét már kicserélték, ez az intézkedés 13%-kal járul hozzá 

a beruházáshoz. A LED-égőkre való átállás 48%-kal csökkentheti a világításhoz szükséges elektromos 

energiafogyasztást. A tetőre telepített napelemek az épületben a használati melegvíz 92%-át tudnák 

biztosítani. 
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7.2. Semena Palya 94, Odessa 

Jelenlegi állapot 

Az alábbi fotók az épületet és annak jelenlegi állapotát mutatják. 

29. ábra – Épület a Semena Palya 94, Odessa alatt 

    

    

    

A következő képek a fűtési rendszer részleteit mutatják. 
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30. ábra – Az épület és a lakások fűtési rendszerének részletei 

    

    

Az alábbi fotók részletesen bemutatják az épület állapotát a termográfia segítségével. Így lehetőség nyílik a 

burkolat állapotának minőségi értékelésére. 

31. ábra – Az épület termográfiája 
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A következő táblázat az épület fűtési rendszerének és burkolatának részleteit tartalmazza. 

83. táblázat – Általános információk az épületről 

Cím Semena Palya 94, Odessa 

Koordináták 46.576036443727226, 30.795064830755503 

Az építés éve 1983 

Lakások száma 288 

Lakók száma 511 

Fűtött terület 23 606 m2 

Megjegyzések  

84. táblázat – Információk az épület burkolatáról 

A külső falak összetétele 
Beton vakolattal, 35 cm 
Beton duzzasztott agyaggal (keramit) és vakolattal, 35% cm 
Tömör (kovasavas) tégla vakolattal, 32 cm 

A külső falak felülete 
4 505 m2 
4 505 m2 
428 m2 

Külső ablakok és ajtók 

Fa keret, dupla üvegezés, 6 m2 
PVC keret, dupla, vagy tripla üvegezés, 4 897 m2 
Acél keret üvegezés nélkül, 19 m2 
Összesen 1 554 ablak és ajtó 4 922 m2 

Tető fajta Járható lapos tető a fűtetlen padlás felett 

Tető összetétele Vasbeton 30 cm, hidro-szigeteléssel 

Mennyezet területe 2 314 m2 

Talapzat Fűtetlen pince, 1,2 m a föld alatt és 1,1 m a föld felett. 

85. táblázat – Információk a fűtési rendszerről 

Fűtési rendszer Távfűtés 

Fűtőanyag Földgáz 

Fűtési szezon kezdete Október 15. 
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Fűtési szezon vége Április 15. 

Megjegyzések 

Az időpontok hozzávetőlegesek. A fűtés beindításának gyakori oka a 10 °C 
vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérséklet. A fűtést éjszakára csökkentik. 
Egy hőmennyiségmérő az egész épületre. 
A radiátorok nincsenek termosztát szelepekkel felszerelve. 

 

A közös helyiségek világítására többnyire izzókat használnak, amelyek időzítővel vannak felszerelve. A 

lakások világítására különböző típusú égőket használnak, általában izzókat, kompakt izzókat és LED-eket. 

 86. táblázat – Információk a világítási rendszerről 

Égők a lakásokban 
Az átlagos teljesítmény lakásonként körülbelül 270 W (3×75 W izzó, 3×15 W 
LED). 

Égők a közös 
helyiségekben 

Izzók, kézi aktiválás, időzítővel felszerelve. 

87. táblázat – Információk a használati melegvíz-rendszerről 

Energia forrás Villamos energia 

A rendszer leírása Egyedi villanybojlerek 

88. táblázat – Energiaigény a jelenlegi állapotban 

Fűtés 2 587 822 kWh/év, 109,63 kWh/m2év 

Használati melegvíz 377 696 kWh/év 

Világítás 75 775 kWh/év, 3,21 kWh/m2év 

89. táblázat – Információk az energia- és fűtőanyagárakról 

Távfűtés 1 058 hrivnya/MWh 

Villamos energia 1 680 hrivnya/MWh 

Javasolt intézkedések 

A következő táblázatokban ismertetjük a javasolt intézkedéseket, a megvalósításukhoz szükséges anyagok 

és munkaerő (ha lehetséges) hozzávetőleges mennyiségét, valamint az energiában (kWh/év) és pénzben 

(hrivnya/év) kifejezett megtakarításokat. Minden a 2. fejezetben leírt módszertan és feltételek szerint került 

kiszámításra. 

90. táblázat – Az épület burkolatára vonatkozó intézkedések 

Leírás A külső falak hőszigetelése ásványgyapot panelekkel (12 cm) és XPS 
panelekkel (12 cm) a nedvesedési zónában, a nyílások körüli összes 
kiegészítő munkával. Kivitelezés a gyártó előírásai szerint. 

Felület 9 438 m2 

Megtakarítás 586 081 kWh/év, 24,83 kWh/m2év, 22,65% 
620 074 hrivnya/év 

Leírás A járható tető hőszigetelése XPS panelekkel (15 cm) és új vízszigetelés 
elhelyezése. Kivitelezés sóderrel, vagy beton lapokkal. 
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Felület 2 314 m2 

Megtakarítás 467 868 kWh/év, 19,82 kWh/m2év, 18,08% 
495 004 hrivnya/év 

Leírás A nem megfelelő ablakok és ajtók cseréje új, háromrétegű üvegezésű, 
alacsony hőszigetelő képességű PVC-keretes ablakokra és ajtókra, 
Uw=1,0 W/m2K értékkel. A bejárati ajtók cseréje új, hőszigetelő alumínium 
ajtókra, Uw=1,2 W/m2K értékkel. 

Felület 4 922 m2 

Megtakarítás 529 071 kWh/év, 22,41 kWh/m2év, 20,44% 
559 757 hrivnya/év 

Leírás A fűtetlen pince mennyezetének hőszigetelése 10 cm vastag EPS panelekkel. 

Felület 2 314 m2 

Megtakarítás 306 482 kWh/év, 12,98 kWh/m2év, 11,84% 
324 258 hrivnya/év 

91. táblázat – Az épület fűtési, használati melegvíz- és világítási rendszerére vonatkozó intézkedések 

Leírás Izzólámpák cseréje LED-ekre. 

Mennyiség 864 LED égők, 15 W 

Megtakarítás 45 379 kWh/év, 1,92 kWh/m2év, 59,89% 
76 267 hrivnya/év 

Leírás A fűtési rendszer részleges rekonstrukciója az egész épületben. Termosztát 
szelepek beépítése. A rendszer tesztelése és üzembe helyezése. 

Mennyiség 1 440 termosztát szelep beépítése, tesztelése és üzembe helyezése 

Megtakarítás 31 015 kWh/év, 1,31 kWh/m2év 
32 814 hrivnya/év 

Leírás Lapos napkollektorok telepítése a használati melegvíz előállítására. A rendszert a 
meglévőhöz kell csatlakoztatni. Az alállomáson elhelyezett hőcserélő. A melegvíz-
tartályok becsült melegvíz-kapacitása 25 000 liter. Tartalmazza a szabályozást, a 
napelemes szivattyúcsoportot, a tágulási tartályokat és a csőrendszert. 

Mennyiség 400 m2 kollektor, 25 000 literes tartályok, szerelés és csővezetékek a 
főprojektnek megfelelően. 

Megtakarítás 353 028 kWh/év, 14,96 kWh/m2év, 93,47% 
593 087 hrivnya/év 

Leírás Fotovoltaikus panelek telepítése, 146 kW összkapacitással. Az intézkedés 
magában foglalja a fő projekt és egyéb műszaki dokumentáció kidolgozását, 
az FN modulok, a DC/AC inverter, a tartók, az összes szükséges kábel és 
vezeték, a vezérlő- és automatizálási rendszer telepítését és a berendezések 
tesztelését. Szükség esetén magában foglalja az épület meglévő 
szerkezetéhez csatlakozó tartószerkezeteket is. 

Mennyiség 1 000 m2 PV panel, kapacitás 146 kW 

Megtakarítás 189 240 kWh/év, 8,02 kWh/m2év 
317 923 hrivnya/év 
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Megjegyzések 

Mint látható, az épület teljes szigetelésével a fűtéshez szükséges energia 73%-kal csökken. A falak 

szigetelése, az ablakok cseréje és a tető szigetelése majdnem egyenlő mértékben, 23%-kal, 20%-kal és 18%-

kal járul hozzá. A LED égőkre való áttérés 60%-kal csökkentheti a világításhoz szükséges elektromos 

energiafogyasztást. A tetőn elhelyezett napelemek az épületben a használati melegvíz 93%-át biztosíthatják. 

A tetőn elhelyezett fotovoltaikus panelek elegendő villamos energiát tudnának biztosítani az épület világítási 

rendszerének fogyasztásához. 
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8. Összefoglalás 

Ez a dokumentum öt ország tíz épületére javasolt különböző energiahatékonysági intézkedések 

értékelésének eredményeit mutatja be. A bejárások során az épületeket lefényképezték (szokásos valamint 

termográfiai felvételek) és megmérték. A fűtéssel, világítással és a használati melegvíz előállításával 

kapcsolatos minden egyéb információt is összegyűjtöttek. Az egyes épületek jelenlegi állapotát kiindulási 

alapként használták. Ezt követően az energiahatékonyság növelését célzó, személyre szabott intézkedésekre 

tettek javaslatot. Ezek az épület burkolatára, a fűtési rendszerre és az elektromos energiafogyasztásra 

irányulnak. Az összes intézkedés két nagy csoportba sorolható, amelyek célja az energiafogyasztás 

csökkentése és a megújuló energiaforrások bevezetése. 

A következő táblázatok az épületek burkolatát érintő intézkedések végrehajtásával elérhető potenciális 

megtakarításokat foglalják össze. A meglehetősen hosszú teljes nevek miatt a táblázatokban rövidítve 

szerepelnek. 

92. táblázat – Az épületburkolat energiamegtakarításának áttekintése 

Épület 

Jelenlegi 
állapot 

Falak 
szigetelése 

Tető 
szigetelése 

Ablakok és 
ajtók 

Pince 
mennye-

zet 
Összesen 

kWh/év kWh/év kWh/év kWh/év kWh/év kWh/év 

zh.k. Slaveykov 1 B, Burgas 1 965 118 605 412 319 499 332 990 0 3 223 019 

zh. k. Zornitsa 7, Burgas 234 484 85 043 38 235 29 893 5 311 392 966 

Budapest, Sramli utca 1-5. 950 212 233 489 100 822 160 680 35 587 1 480 790 

Budapest. Tímár utca 15, 243 271 89 150 14 091 65 080 13 997 425 589 

Gedimino g. 30, Kaišiadorys 398 731 145 482 77 210 1 614 48 439 671 475 

Žemaites g. 3, Taurage 216 562 92 431 43 657 0 16 426 369 076 

Jurij Gagarin 49, Skopje 528 147 132 984 122 351 3 913 21 758 809 153 

Mile P. Jordanov 70, Skopje 373 234 126 668 66 723 5 999 20 712 593 336 

Kosmonavtov 31, Odessa 542 350 117 023 132 911 70 320 31 655 894 259 

Semena Palya 94, Odessa 2 587 822 586 081 467 868 529 071 306 482 4 477 324 

93. táblázat – Az épületburkolattal kapcsolatos megtakarítások áttekintése 

Épület 

Falak 
szigetelése 

Tető 
szigetelése 

Ablakok és 
ajtók 

Pince 
mennye-

zet 
Összesen 

% % % % % 

zh.k. Slaveykov 1 B, Burgas 31 16 17 0 64 

zh. k. Zornitsa 7, Burgas 36 16 13 2 68 

Budapest, Sramli utca 1-5. 25 11 17 4 56 

Budapest, Tímár utca 15. 37 6 27 6 75 

Gedimino g. 30, Kaišiadorys 36 19 0 12 68 
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Épület 

Falak 
szigetelése 

Tető 
szigetelése 

Ablakok és 
ajtók 

Pince 
mennye-

zet 
Összesen 

% % % % % 

Žemaites g. 3, Taurage 43 20 0 8 70 

Jurij Gagarin 49, Skopje 25 23 1 4 53 

Mile P. Jordanov 70, Skopje 34 18 2 6 59 

Kosmonavtov 31, Odessa 22 25 13 6 65 

Semena Palya 94, Odessa 23 18 20 12 73 

 

Az alábbi táblázat a világítási rendszerre és a használati melegvíz-előkészítő rendszerre vonatkozó 

intézkedések alkalmazásával elérhető megtakarításokat foglalja össze. 

94. táblázat – A világítási- és használati melegvíz-rendszerek energiatakarékossági áttekintése 

Épület 

Világítási rendszer Használati melegvíz-előkészítés 

Jelenlegi 
állapot 

Megtakarítás 
Jelenlegi 
állapot 

Megtakarítás 

kWh/év kWh/év % kWh/év kWh/év % 

zh.k. Slaveykov 1 B, Burgas 130 836 77 582 59 389 104 298 935 77 

zh. k. Zornitsa 7, Burgas 21 781 14 078 65 48 336 88 257 183 

Budapest, Sramli utca 1-5. 33 215 21 460 65 86 272 83 804 97 

Budapest, Tímár utca 15. 7 681 3 248 42 23 408 25 141 107 

Gedimino g. 30, Kaišiadorys 8 958 6 212 69 29 312 25 141 86 

Žemaites g. 3, Taurage 6 003 2 825 47 21 488 20 951 98 

Jurij Gagarin 49, Skopje 20 331 9 871 49 69 360 70 606 102 

Mile P. Jordanov 70, Skopje 15 650 10 483 67 60 336 52 954 88 

Kosmonavtov 31, Odessa 16 222 7 818 48 66 896 61 780 92 

Semena Palya 94, Odessa 75 775 45 379 60 377 696 353 028 93 

 

Annak ellenére, hogy az épületek típusa, mérete, kora és elhelyezkedése eltérő, általánosságban 

megállapítható, hogy a legfontosabb energiahatékonysági intézkedés a falak szigetelése. A legtöbb épület 

esetében ez biztosítja a legnagyobb energiamegtakarítást, átlagosan 31%-ot. A tetők szigetelése (átlagosan) 

17%-os megtakarítást eredményez. Az ablakok cseréje, amely a lakosok által leggyakrabban végzett 

intézkedések egyike, csak 11%-os megtakarítást eredményez (átlagosan), és általában lényegesen magasabb 

beruházással jár, mint a többi intézkedés. 
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9. Következtetések 

A tíz vizsgált épület energiafogyasztásának átlagos csökkenése a burkolattal kapcsolatos intézkedésekkel 

65%. Ez talán nem olyan magas, mint amilyet szeretnénk, de figyelembe kell venni, hogy sok épület már 

jelentős arányban rendelkezik új ablakokkal, valamint valamilyen hőszigeteléssel. A már meglévő szigetelés 

talán nem tökéletes, de jobb, mintha egyáltalán nem lenne. Az épületek többsége teljesen vagy jelentős 

részben fedezheti a használati melegvíz-szükségletet a tetőre szerelt napelemekkel. Egyes esetekben még a 

számítások szerint szükségesnél is több meleg vizet lehet előállítani, azaz a megtakarítás nagyobb, mint 

100%. Ilyen esetekben lehetőség van arra, hogy ezt a vizet tartalékként tartsuk meg (pl. a tartályok 

térfogatának növelésével), vagy hogy a vizet megosszuk a szomszédos épületekkel. A tetőn lévő hely 

felhasználható fotovoltaikus panelek (napelemek) telepítésére is, és lehetőség szerint elektromos áramot 

lehet biztosítani az épületen belüli használatra vagy piaci értékesítésre. 

Általánosságban bebizonyosodott, hogy az intézkedések komplex kombinációjának alkalmazása hosszú 

távon előnyös lehet a lakók számára. Természetesen a beruházás ilyen esetekben rendkívül magas lehet, de 

vonatkozik ez a hő- és villamos energia megtakarítására is. 
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