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Összegzés 

A gyenge energetikai jellemzőkkel bíró középületek és növekvő finanszírozási gondok okozta problémák 

állnak az Európai Energiahatékonysági Irányelv és az Épületek Energiahatékonyságáról szóló Irányelv 

középpontjában. Az eCentral projekt támogatni kívánja az érdekelt feleket a közel nulla energiaigényű 

épületek előnyeiből fakadó haszon realizálásában innovatív finanszírozási formák segítségével, mint a köz-

és magánszféra közös beruházásai (PPP), az energiahatékonysági szerződés (EPC) és a közösségi 

finanszírozás (CF). A PPP Horvátországban, az EPC egy budapesti XVIII. kerületi óvoda felújításakor, a CF 

pedig egy velenjei (SLO) egyetemi épület felújításakor kerül kipróbálásra. 

 

Ez az elemzés ezeket az innovatív finanszírozási formákat vizsgálja és a finanszírozási formákhoz egy-egy 

sikeres példát mutat be (egyelőre ez a munkarész csak angol nyelven érhető el). Ezen felül, a felújítások 

technológiai lehetőségei a különböző intézkedések osztályozásával kerülnek értékelésre (pl. a falak 

hőszigetelése, ablakcserék, fűtéskorszerűsítés) az adott beruházás megtérülésének ideje, az energia 

megtakarítási potenciál vagy a felhasználók kényelmében bekövetezett változás alapján. 
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1. Technológiai szempontok 

Jelen fejezetben a különböző felújítási intézkedések kerülnek bemutatásra és értékelésre, hiszen ezek 

különböző finanszírozási (kis- vagy nagyberuházás, rövid/hosszú megtérülési idő) és technikai 

(könnyű/nehéz kivitelezés, kicsi/nagy hatás az épület energiateljesítményére) igényekkel rendelkeznek. 

Minden intézkedés az alábbi minősítési rendszer alapján került besorolásra és értékelésre. 

1.1. Az értékelés 

Az értékelés ikonok és egy 1-től 5-ig terjedő skála segítségével történik. Az értékelésre az alábbi táblázat 

ad magyarázatot. Minden besorolás egy egyszerű, sztenderd épületre vonatkozik: egyszerű geometriájú, 

nem felhőkarcoló, építészetileg egyszerű, közepes építési minőség, de potenciálisan javítható az 

energiahatékonysága felújításokkal stb. 

Az intézkedések beruházási igénye országonként eltérő. Azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy az 

intézkedések egymással összehasonlítva osztályozhatók a szükséges ráfordítás nagységrendje alapján (kis, 

mérsékelt, közepes). 

Az egyszerű megtérülési idő a befektetés költségeinek megtérüléséhez szükséges idő (diszkontráta nélkül). 

A mért egység években kerül meghatározásra.  

A kivitelezés ebben az értékelésben a felújítási munkálatok végrehajtásáért szükséges lépéseket jelenti. 

Mint kiegészítő indikátor, figyelembe vesszük, hogy hányféle szakterület együttműködésére van szükség a 

megvalósításhoz.  

Az elérhető energia megtakarításra vonatkozó skála az egy adott intézkedésre vetített megtakarításokra 

utal. Azt jelenti, hogy a felújítandó rendszer jelenlegi (status quo) energiafelhasználását össze kell 

hasonlítani a felújítás utáni energiafelhasználással. Az értékeket százalékban fejezzük ki. 

Az épülethasználók kényelme egy másik nagyon fontos mutató, bár általában kevésbé meghatározó a 

felújítások tervezésénél. Különösen irodaépületeknél számtalan tényező (pl. levegő minősége vagy a 

megfelelő hőérzet) járul hozzá a hatékony munkahelyi légkör kialakításához. A kényelemre tett hatást 

(komfortérzet) a következő skála alapján értékeljük: 

 Nincs hatás: az intézkedésnek nincs, vagy elenyésző hatása van azokra a tényezőkre, melyek 

befolyásolják az épülethasználók kényelmét. 

 Mérsékelt hatás: a kényelem szintje mérsékelten jobb több alig mérhető tényező hatására, mint a 

huzatmentesség a nyílászárók cseréjének köszönhetően VAGY a kényelem szintje legalább egy, 

megfelelően mérhető tényezővel javult. 

 Jelentős hatás: a kényelem szintje jelentősen javult. A javulás több tényezővel is mérhető, mint 

a jobb levegőminőség (páratartalom, légcsere mértéke, CO2 szint), kiegyenlített 

szobahőmérséklet (hideg felületek megszűntetése hőszigeteléssel, automatizált fűtési rendszer), 

zajcsökkentés stb.  

Figyelem! Az értékelést nagyon általános módon végeztük el vonatkozó irodalmak és kivitelezési 

szakértők személyes tapasztalatai alapján. Egyszerű épületgeometriájú épületre vonatkozik és az 

értékelés elnagyolt iránymutatásokat fogalmaz meg.  Nincs rá garancia, hogy az értékelés minden 

esetre alkalmazható. Ha felújításokat tervez, kérjük, forduljon épületenergetikai szakemberhez és 

végeztessen egyéni felmérést az épületen. 
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Szempont Hatás Értékelés 

B
e
ru

h
á
zá

s 

Alacsony beruházási igény az épület méretéhez viszonyítva  

Mérsékelt beruházási igény az épület méretéhez viszonyítva  

Közepes beruházási igény az épület méretéhez viszonyítva  

Nagy beruházási igény az épület méretéhez viszonyítva  

Nagyon magas beruházási igény az épület méretéhez viszonyítva  

M
e
g
té

rü
lá

si
 i
d
ő
 Kevesebb, mint  3 év  

3-5 év  

5-10 év  

10-20 év  

Több, mint 20 év  

K
iv

it
e
le

zé
s 

Könnyen kivitelezhető, szinte nincs is szükség átalakításra  

Kicsi átalakítások szükségesek, kisebb módosítások  

Közepes átalakítások szükségesek, beavatkozások egy szakma bevonásával  

Jelentős átalakítások szükségesek, beavatkozások néhány szakma 

bevonásával 
 

Nagyon jelentős átalakítások szükségesek, beavatkozások számos szakma 

bevonásával 
 

E
lé

rh
e
tő

 e
n
e
rg

ia
 m

e
g
ta

k
a
rí

tá
s 

 Kis mértékű energiamegtakarítás az adott egyetlen intézkedésnek 

köszönhetően, max. 5% 
 

Mérsékelt energiamegtakarítás az adott egyetlen intézkedésnek 

köszönhetően, max. 10% 
 

Közepes mértékű energiamegtakarítás az adott egyetlen intézkedésnek 

köszönhetően, max. 20% 
 

Jelentős energiamegtakarítás az adott egyetlen intézkedésnek 

köszönhetően, max 40% 
 

Nagyon magas energiamegtakarítás az adott egyetlen intézkedésnek 

köszönhetően, 40% felett 
 

 

K
o
m

fo
rt

é
rz

e
t Nincs hatás (nincs javulás az épület eredeti állapotához képest)  

Mérsékelt hatás (enyhe javulás)  

Jelentős hatás (számos mérhető hatás – levegőminőség, hőérzet…)  

1. táblázat: Intézkedések értékelési szempontjai 

1.2. Energetikai felújítások 

Ez a fejezet áttekintést nyújt az energetikai felújítási intézkedésekről, melyek elősegítik az épület 

energiahatékonyságának és komfortjának javulását, valamint a megújuló energiaforrások alkalmazási 

lehetőségeiről. A leírt intézkedések által érintett területek: 
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 Épülethatároló szerkezetek (pl. falak hőszigetelése) 

 Épületgépészeti technológiák (fűtési rendszer, megújuló energiaforrások, világítás) 

 Felhasználói szokások 

 

1.2.1. Épülethatároló szerkezetek 

Az épülethatároló szerkezeteit érintő felújítások mindig nagy hatást gyakorolnak az épület energetikai 

teljesítményére. A viszonylag nagy befektetések megtérülése 10-30 évet igényel a működési költségekben 

jelentkező megtakarítások miatt. Ezen intézkedések kivitelezése gyakran több szakmát/szakterületet 

érint. Általában az épület használóinak kényelmét javítják ezek az intézkedések. A falak hőszigetelése, a 

felsőbb emeletek, alagsor és az ablakok cseréje jobb hőérzetet biztosíthat. 

 

 

Beruházás 

 

Megtérülési idő 

 

Kivitelezés 

 

Elérhető energia megtakarítás 

 

Komfortérzet 

 

1.2.1.1. Falak hőszigetelése 

A legtöbb épülettípusnál a falak felülete jelentős kiterjedésű. A legtöbb lakóépületnél a külső falak 20-

25%-kal járulnak hozzá a ház hőveszteségéhez. A falak hőszigetelése nagy hatással van az épület 

energiahatékonyságára, így általában rövid megtérülési ideje van ennek a beruházásnak. A külső 

szigetelésnek sok előnye van (Osztrák Fenntarthatóság és Turizmus Szövetségi Minisztérium, 2014):  

 Vastagabb hőszigetelő réteg (legfeljebb 30 cm) felhelyezése lehetséges (a belső szigeteléssel 

szemben) 

 Hőhidak csökkenthetők 

 A külső elemek hőtartó hatása megmarad. Ez lehetővé teszi, hogy az épület belül nyáron 

hűvösebb (az árnyékolás hatása mellett), télen melegebb legyen 

 A homlokzat újratervezése lehetséges 

 A tartószerkezet hőmérsékletnek való kitettsége jelentősen csökken. 

1.2.1.2. A legfelső födém vagy a tetők hőszigetelése 

A legfelső födém vagy a tető szigetelése fontos lépés a felújításnál, ugyanis ezen építészeti elemnek 

geometriájuk miatt alacsonyabb hőellenállásuk van (vagyis ezeken keresztül magas hőenergia-áramlás 

valósul meg). A legtöbb lakóépületnél a legfelső födém és a tető számlájára írható az épület 

hőveszteségének 5-20%-a. Az ezen szerkezeteken végzett felújítások jó hatással vannak az épület 

energiahatékonyságára és rövid a beruházás megtérülési ideje. A legfelső födém vagy a tető szigetelése 

tehát ajánlott, hiszen ez az intézkedés különösen hatásos energetikai korszerűsítési lépés. A tető 

szigetelése rendszerint viszonylag alacsony költségekkel jár (Osztrák Fenntarthatóság és Turizmus 

Szövetségi Minisztérium, 2014). 

1.2.1.3. A pince hőszigetelése 

A pince (vagy nem fűtött alagsor) szigetelése gyakran nagyon költséghatékony módja az energia 

megtakarításnak. Nem szabad elfelejteni a kényelemre tett pozitív hatását sem, hiszen a földszinti 

helységek hideg padlóinak megszűnésével jár. Ha az alagsor nincs használatban, pl. lakhatási célokra, 

elegendő lehet az alagsori mennyezet szigetelése is (Osztrák Fenntarthatóság és Turizmus Szövetségi 

Minisztérium, 2014). 



 

 

eCentral – Analysis of innovative financing schemes       Page 6 

1.2.1.4. Nyílászárók cseréje  

Területük miatt az épület energiaveszteségének országtól függően 6-15%-áért az ablakok és ajtók felelnek. 

Az ablakok kicserélése olyan korszerűsítő intézkedés, melynek magasak a költségei és viszonylag kevés 

megtakarítással jár, de a komfortérzetre nagy hatással van. Nagy valószínűséggel a befektetés nem térül 

meg az ablakok élettartama alatt, de ez országról országra eltérhet. Mérsékelt és hideg éghajlatnál a 

háromrétegű, hővédő üvegezés az optimális (Osztrák Fenntarthatóság és Turizmus Szövetségi 

Minisztérium, 2014). Jelenlegi állás szerint télen maximalizálni kell a napfény besugárzását, és a nyári 

hőterhelést külső árnyékolással csökkenteni. 

Kérjük, vegye figyelembe:  

 A beltéri páratartalom növekedhet, mivel a fentebb említett intézkedések kevésbé 

légáteresztő épületet eredményeznek. Kiegészítő intézkedésekre, pl. automatikus 

szellőzőrendszer beépítésére lehet szükség. 

 Figyelmet kell fordítani a hőhídak elkerülésére a hőszigetelési intézkedések 

kivitelezésekor (élek építésekor, erkélyeknél, ablakok beépítése során) 

 

1.2.2. Épületgépészeti technológiák 

1.2.2.1. A fűtési és a háztartási meleg víz előállító rendszer, a hűtő- és szellőztető rendszer 

cseréje 

A hőtermelő, a hűtő- és szellőztető rendszer cseréjét általában azok élettartamának lejártakor szokás 

elvégezni. Jobbra csak akkor megtérülők ezek a beruházások, ha energiahordozó-váltás is történik és más 

nagyobb felújítási munkák is zajlanak. Javasolt, hogy a fűtési rendszert 15-20 év működés után 

ellenőrzésnek vessék alá. A kazán cseréje, például új kondenzációs kazánra, gyakran könnyen elvégezhető 

intézkedés. Általában a 20%-os megtakarításra lehet számítani a Stíriai Energiaügynökség 

épületenergetikai szakértői szerint. A szellőztető rendszerhez hatékony hőcserélő berendezésre van 

szükség ahhoz, hogy gazdaságilag megtérülő legyen. 

 

 

Beruházás 

 

Megtérülési idő 

 

Kivitelezés 

 

Elérhető energia-

megtakarítás 

 

Komfortérzet 

 

1.2.2.2. A hőelosztó rendszer cseréje 

Minél alacsonyabb a víz hőmérséklete a fűtési rendszerben, annál hatékonyabban működik. Ez azt jelenti, 

hogy a magasabb hőmérsékletű rendszerről (radiátor) történő váltás egy alacsonyabb hőmérsékletűre 

(padlófűtés) megtakarításokkal jár a végső energiafelhasználásban. Ez az intézkedést általában a 

hőtermelő berendezés cseréjével együtt valósítják meg  (Paschotta, 2017). Azonban figyelembe kell venni 

az épület állapotát is. Alapvető fontosságú, hogy a fűtési rendszer illeszkedjen a hőeolsztó rendszerhez és 

a hőeolsztó rendszer az épülethez. Például az alacsony hőmérsékletű fűtésrendszerhez elegendő felületre 

van szükség az épület megfelelő felmelegítéséhez. 

 

 
 

 

Beruházás 

 

Megtérülési idő 

 

Kivitelezés 

 

Elérhető energia-

megtakarítás 

 

Komfortérzet 
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1.2.2.3. A hőeolosztó rendszer szigetelése 

A hőelosztó rendszer optimalizálása magában foglalja a (látható) fűtéscsövek szigetelését is. Ez az 

intézkedés nagy energiamegtakarítással jár az alacsony beruházási költségekhez képest. 

 

 

 

 

1.2.2.4. Hatékony keringtető szivattyú 

A régi, nem hatékony keringtető szivattyú cseréje jelentős megtakarításokat rejt magában.  Ennek oka, 

hogy a modern szivattyúk hatékonysága akár 80%-kal jobb, mint a korszerűtlen változatoké (Kunz, 2011).  

 

1.2.2.5. Központi szellőztető rendszer és/vagy hűtőrendszer kiépítése 

Szellőztető rendszer kiépítése egy meglévő épületben alapvetően nem csökkenti az épület energiaigényét. 

Egy új szellőztető rendszer hőcserélővel viszont csökkenti a szellőztető rendszerben szellőzéskor fellépő 

veszteségeket. De az elért csökkenés az energiafelhasználásban, összehasonlítva a status quo-t az 

intézkedés utáni állapottal, nagyon alacsony. Ez azért van, mert a kiindulási állapot légcseréjét általában 

alábecsülik és így viszonylag alacsony a kalkulált szellőzési veszteség. 

Ennek ellenére a beltéri komfort nagyban növekszik: javul a levegőminőség, elkerülhető a nyári magas 

hőmérséklet és az automata szellőzés megakadályozza a penész és a nedvesség kialakulását is, ami az 

épülethasználók egészségére is kedvező hatással van. További előny a kényelemi szint javulása, hiszen 

már nem lesz szükség a rendszeres manuális szellőztetésre. Ezen felül a hangszigetelést is segíti: azok is 

élvezhetik a friss levegőt a lakásaikban a szellőztető rendszernek köszönhetően, akik a forgalmas utcákban 

laknak, anélkül, hogy a zaj beszűrődne a nyitott ablakokon.  Ráadásul az általában beépített levegőszűrők 

az allergiában szenvedő emberek számára is előnyösek, mivel kevesebb por és pollen jut be a szobákba. 

Hűtési rendszer beépítése egy meglévő épületbe nem csökkenti az épület energiaigényét, sőt, emeli azt, 

ha nem volt korábban hűtési rendszer beépítve. Gyakran a központi szellőztető rendszerekkel együtt 

építik be a központi hűtési rendszereket. Megújuló energia használatára a hűtési rendszereknél is 

lehetőség van, pl. napelem vagy hőszivattyú beépítésével. 

Figyelem! A szellőztőrendszer és/vagy a hűtési rendszer beépítése nem szükségszerűen 

energiahatékonysági beruházás. Gyakran jobban megtérül pl. az árnyékolók felhelyezése a nyári 

hőséggel szemben.  Az 1.2.1 szakaszban szereplő intézkedések a beltéri hőmérséklet megfelelő 

szinten tartását is segítik. 

 

 

Beruházás 

 

Megtérülési idő 

 

Kivitelezés 

 

Elérhető energia-

megtakarítás 

 

Komfortérzet 

 

 

Beruházás 

 

Megtérülési idő 

 

Kivitelezés 

 

Energy performance 

 

Komfortérzet 

 

Beruházás 

 

Megtérülési idő 

 

Kivitelezés 

 

Elérhető energia-

megtakarítás 

 

Komfortérzet 
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1.2.2.6. Megújuló energiaforrások használata 

Az új megújuló technológiák alkalmazása gyakran nem egyszerű a meglévő épületeknél, azonban 

szükségszerű lehet a KNE szint megvalósításához. Az energiarendszer megfelelő tervezésével az épület 

energetikai teljesítménye jelentősen javítható. Ezen rendszerek beépítése költséges, a megtérülési idő 

közepes.  

 

 

Beruházás 

 

Megtérülési idő 

 

Kivitelezés 

 

Elérhető energia-

megtakarítás 

 

Komfortérzet 

 

1.2.2.7. Épületautomatizálás, okos megoldások 

Az épület automatizálása alapvető eleme az épületek energia-hatékony működtetésének. A különböző 

rendszerek, mint a HVAC és a világítási rendszer automatizálásával és optimalizálásával elméletben 70%-os 

energiamegtakarítás is elérhető. Azonban a gyakorlatban a megtakarítások nagyban függnek olyan 

tényezőktől, mint az épület minősége vagy a beépített technológiák. Továbbá, a különböző okos 

intézkedések, stratégiák és szolgáltatások jelentősen javíthatják az eredményeket. A jól működő modellek 

sok esetben energiahatékonysági szerződés keretében valósulnak meg. (Brickmann, 2012) 

 

1.2.2.8. Világítás 

A világítás nagy energiafogyasztással jár, sok épület fenntartási költségének jelentős részéért ez felel. 

Világszerte a villamosenergia-felhasználásának 20-30%-át az épületek világítása teszi ki, és a becslések 

szerint 2030-ra ez az arány az előrejelzések szerint el fogja érni a 80%-ot. Az épületek mesterséges 

világítása felelős a hűtési szükséglet 15-25%-áért  (Pohl, 2010). Energiahatékony technológiák (pl. LED) 

segítségével akár 70%-kal is csökkenthető a világítás villamosenergia-igénye  (licht.de, 2018). Ezen felül a 

nyári hűtési energia igény is rendelkezik megtakarítási potenciállal. Olyan helyeken, mint a 

mellékhelyiségek, a bejárat környéke és a raktárhelységek a mozgásérzékelős rendszer is energiát takarít 

meg. Külső helyszíneken az fényérzékeny kapcsolók is jó megoldás lehetnek. A villanykörte választásakor 

fontos szempont, hogy olyat válasszunk, melyek elviselik a gyakori le- és felkapcsolást (amennyiben az 

adott világítótestet jellemzően így használják). 
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1.2.2.9. Elektromos eszközök cseréje 

Az elektromos eszközök cseréjére általában azok élettartamának lejártakor kerül sor. Majdnem mindig 

csak ebben az esetben van ezeknek az intézkedéseknek gazdasági haszna. 
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Lehetőségek az energiahatékonyabb berendezésekre: 

 Hűtőszekrény és mosogatógép az irodai konyhákban 

 Nyomtatók és számítógépek 

 Keringtető szivattyúk 

 Liftek 

1.2.3. Felhasználói szokások 

Ezek az intézkedések nem költség-igényesek és nagy hatással vannak az épület energiateljesítményére. A 

felhasználók szokásainak nagy hatása van, különösen ott, ahol nagyon sokan használják az épületet: 

befolyásolják a fűtési és hűtési igényeket, az elektromos energia- és a tüzelőanyag-fogyasztást is. A 

szokások megváltozatását műhelymunkán keresztül, vagy vizuális tippek segítségével (pl. matricák a 

villanykapcsolókon) is meg lehet valósítani. Bár ezek elméletileg könnyen megvalósítható intézkedések, a 

gyakorlatban nem mindig olyan egyszerű az épülethasználók szokásaiban változást elérni. 
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