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Szekszárd

Iparosított technológiával készült épületek jelent�s 
energia megtakarítást eredményez� felújítások 

tapasztalatai

Hagyományos technológiával készült társasházak 
h�fogyasztásának csökkentése, tapasztalatai
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Épületek h�vesztesége



Energiatanúsítvány
� Az energiatanúsítvány az az új közokirat, amely 

megmutatja az épület energiafelhasználásának 
hatékonyságát.

� Jogszabályi háttér:
� Számítási módszer: az épületek energetikai 

jellemz�inek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 
24.) TNM, rendeletet

� Energetikai tanúsítás módszere: az épületek 
energetikai jellemz�inek tanúsításáról 176/2008. 
(VI. 30.) Korm. rendeletet

� 2009. január 1-t�l az új épületek 
energiatanúsítása már kötelez� a 
használatbavételi engedély megszerzéséhez!

� 2012. január 1-t�l az energiatanúsítvány 
megszerzése ugyancsak kötelez� lesz a 
következ� esetekben:

� meglév� épület vagy lakás,
� lakás, vagy ház eladásakor, az átíráshoz,
� az egy évnél hosszabb bérbeadáskor,
� és az 1000 m2-nél nagyobb alapterület� hatósági-, 

állami tulajdonú épület esetén.



Épületek h�vesztesége 
általánosságban
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küls� f�falak bels�
h�szigetelése
esetén a h�mérséklet 
eloszlása

Épületek h�vesztesége 
általánosságban



Épületek h�vesztesége 
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küls� f�falak küls� 5 
cm vtg. h�szigetelése
esetén a h�mérséklet 
eloszlása

Épületek h�vesztesége 
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küls� f�falak küls� 2 x 
5 cm vtg. 
h�szigetelése
esetén a h�mérséklet 
eloszlása

Épületek h�vesztesége 
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h�szigetelés nélküli 
födém h�mérséklet 
eloszlása

Épületek h�vesztesége 
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Födém 10 cm vtg. 
h�szigetelése 
esetén a h�mérséklet 
eloszlása

Épületek h�vesztesége 
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Födém 2 x 10 cm vtg. 
h�szigetelése 
esetén a h�mérséklet 
eloszlása

Épületek h�vesztesége 



Épületek h�vesztesége
Épületszerkezetek h�vezetése

Szerkezet
Megnevezése

Jelenlegi 
h�vezetések

(W/m2K)

Korszer�sítés 
utáni 

h�vezetések
(W/m2K)

EU-s el�írás 
szerinti 

h�vezetés
(W/m2K)

Lábazat 1,50 - 1,70 0,30 - 0,40 0,50

Homlokzati f�fal 1,20 - 1,40 0,35 - 0,40 0,45

Attika 1,50 - 1,60 0,30 - 0,40 0,45

Lapostet� 1,45 - 1,60 0,20 - 0,25 0,25

Nyílászárók 4,50 - 6,00 1,10 1,40

Fajlagos h�vezetés átlagosan maximum 0,38



Épületek h�vesztesége
h�vezetési tényez� (W/mK)

Általános anyagok
� Acél 48,0
� Beton 1,09
� Vasbeton 1,55
� Fabeton 0,12-0,32
� Mészk� 0,93
� Termésk� 1,28-2,32
� Bazalt, márvány 3,50
� Mésztufa 0,52
� Leveg� 0,026
� Argon gáz 0,016
� Tölgyfa 0,15  
� Puhafa 0,11  
� Üveg 0,80  
� Gumi 0,16  
� Víz 0,61
� Föld (tömörített) 0,80

Építési anyagok
� Kisméret�, lyukas tégla 0,65
� Kisméret�, tömör tégla 0,72
� Kett�sméret�, soklyukú tégla 0,47
� B-30-as kézi falazóblokk 0,57
� HB38-as kézi falazóblokk 0,68
� UNIFORM 11/19 kézi f.blokk 0,40
� TÁPIÓ 30-as kézi falazóblokk 0,40

H�szigetel� anyagok
� Polisztirolhabok 0,040 - 0,045  
� Szilikátszálas anyagok 0,031 - 0,038



Épületek h�vesztesége



Épületek h�vesztesége



Épületek h�vesztesége

H�mérsékleti skála

Színskála A színskála és a h�mérsékleti skála segítségével tudjuk 
meghatározni, hogy az adott felvételen egy adott színhez 
milyen felületi h�mérséklet tartozik.



H�szigetelési szempontok

•Az eredeti beépített energia meg�rzése

• Az épület élettartama:

• Az épület hátralév� élettartama rövidebb, mint új építés esetén, de

• a felújításnak lehet élettartam növel� hatása.

• Az üzemeltetési energiaigény csökken

• A bontás/ új építés id�pontja kitolódik



H�szigetelés



H�szigetelés - példa



H�szigetelés

•A felújítás létesítési környezetterhelése:
• az épület tömege 1,5 – 2,0 % között emelkedhet (a választott szigetelés 

vastagsága határozza meg), 
• A  munkák révén a beépített CO2-egyenérték változik (csökken).

•A felújítás megtérülése:
• primér energiafelhasználás: csökken, megtérülése nagyban függ a  

teljességre törekvést�l
• üvegházhatású gázok: csökkennek

•A felújítás hatása:
• A meglév� szerkezetek meg�rzése, az élettartam növelése
• Az épület élettartam hosszabbodása, értéknövekedés
• A f�tési (h�tési) energiaigény csökken
• Jobb téli és nyári h�komfort érzet alakul ki



H�szigetelési anyagok

•M�anyag habok:
• Polisztirolhabok

• Expandált polisztirolhab (EPS) 
– Hungarocell, Nikecell stb.

• Extrudált polisztirolhabok (XPS) 
– AGMATE, AUSTROTHERM stb.

• Polietilén anyagok (PE-habok)
• Poliuretán anyagok (PUR-habok)

•Szilikátszálas anyagok:
• K�zetgyapot – ISOLYTH, ROCKWOLL stb.
• Üveggyapot – URSA, THERWOOLIN stb.

•Szemcsés anyagok (duzzasztott perlit):
•Habarcsok, vakolatok – BAUMIT, LB-KNAUF stb.

•A szigetel�anyagok t�zveszélyességi osztályba sorolása ált.: „E”



H�szigetelés – fal – sarok

A ház sarkában lév�
küls� fal metszete. 

Látható a h�mérséklet 
eloszlása és azzal 
összefüggésben a bels�
felület h�mérséklet 
csökkenése



H�szigetelés - attika
H�szigetelés nélkül H�szigeteléssel



H�szigetelés - attika



H�szigetelés - lábazat



F�tési h�energia biztosítása 
távh�vel és (vagy) földgázzal

I., Alapadatok:
Egy lakás f�tött légtere: 154 lm3/lakás
Fajlagos h�veszteség az épületben: 210 MJ/lm3/év
H�fogyasztás egy f�tési idény alatt:

154 lm3  x  210 MJ/lm3/év  =  32 340 MJ  ~ 32 GJ/év
II., Az épület átlagos f�tési h�fogyasztása

Épületben található lakások száma: 16 db
Összes f�tési h�fogyasztás:

16 db lakás  x  32 GJ/lakás  =  512 GJ 
(némi közületi fogyasztással együtt)

III., Távh�szolgáltatással történ� f�tési h�energia biztosítása
A következ� f�tési idényben – 2010/2011-es – várható átlagos f�tési h�díj 
költség egy átlagos lakás esetén:
1 db lakás átlagos f�tési h�fogyasztása: 32 GJ/év
Bruttó f�tési h�díj (5 % ÁFÁ-val számoltan):  3.675,- Ft/GJ
Átlagos f�tési h�díj költség bruttó összesen:

32 GJ/lakás  x  3.675,- Ft/GJ  = 117.600,- Ft/f�tési idény



F�tési h�energia biztosítása 
távh�vel és (vagy) földgázzal

IV.,  F�tési h�energia biztosítása földgáz felhasználásával
A következ� f�tési idényben – 2010/2011-es – a jelenlegi földgáz egyetemes 
szolgáltatási díjjal számoltan várható átlagos f�tési h�díj költség egy átlagos lakás 
esetén:
1 db lakás átlagos f�tési h�fogyasztása: 32 GJ/év
A földgáz átlagos f�t�értéke Bonyhádon: 34 MJ/m3
Földgáz igény számítása:

32 000 MJ/év/lakás  :  34 MJ/m3  = 941 m3/év/lakás
A korrekciókkal történ� számítás elvégzése:

941 m3/év/lakás  :  0,9 (tüzelést-i hatásfok)  : 0,95 (egyéb veszt.)  =  1 100 m3 
Földgáz bruttó díja: 135,- Ft/m3
A f�tési idény alatti földgáz költség bruttó összesen:

1 100 m3  x  135,- Ft/m3  = 148.500,- Ft/f�tési idény
A jelenleg érvényes árakkal számoltan is jól látható, hogy azonos f�tési h�energia 

mennyiség (felhasználói oldali) el�állítása – a tévhittel ellentétben – nem olcsóbb 
földgázzal, mint távh�szolgáltatással.

A jó korszer�sítést-felújítást elvégeztet� társasházak esetében átlagos lakásra 
vetítetten 50% mérték� f�tési h�energia felhasználás, így költség is, takarítható meg !



H�szigetelés - Sávház



H�szigetelés - Sávház
Épületek F�tési idény alatt felhasznált f�tési h�energia (GJ)

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Bezerédj.u.39. 892 1204 1174 1128

Bezerédj.u.41. 736 887 808 756

Bezerédj.u.43. 997 1378 1243 718

Épületek F�tési h�energia megtakarítás (%) 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Bezerédj.u.41. 36 23 29 34

Bezerédj.u.43. 37

Az épületek sokéves (szigeteletlen állapotok melletti) átlagfelhasználása 
1145 GJ körül alakult. 



H�szigetelés - Sávház



H�szigetelés - Pontház



H�szigetelés - Pontház
Épületek F�tési idény alatt felhasznált f�tési h�energia (GJ)

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Fáy ltp. 27. 438 557 570 336

Fáy ltp. 28. 381 503 444 435

Fáy ltp. 29. 426 462 392 386

Fáy ltp. 30. 294 389 367 372

Épületek F�tési h�energia megtakarítás (%) 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Fáy ltp. 27. 37

Fáy ltp. 29. 13 26 27

Fáy ltp. 30. 45 27 31 30

Az épületek sokéves (szigeteletlen állapotok melletti) átlagfelhasználása 
532 GJ körül alakult. 



H�szigetelés - Pontház



H�szigetelés - Pontház
Épületek F�tési idény alatt felhasznált f�tési h�energia (GJ)

2009/2010

Fáy ltp. 13. 532

Fáy ltp. 14. 212

Fáy ltp. 15. 508

Épületek F�tési h�energia megtakarítás (%) 
hasonló jelleg� épületekhez viszonyítva

2009/2010

Fáy ltp. 14. 59



H�szigetelés - Pontház



Rossz szell�zés



Szell�zés – leveg� áramlása



Szell�zés - légbeereszt� idom

HELIOS  ALEF.30
•Négy nyitott szegmens

HELIOS  ALEF.45
•Hat nyitott szegmens

Kültéri rács

Fix nyílásmérettel rendelkeznek.



Szell�zés - légbeereszt� idom

Az eszközök pontos adatai megtalálhatóak a www.kamleithner.hu oldalon.

H�mérséklet alapján változó nyílásmérettel rendelkeznek ezen típusok.



Szell�zés

A szükséges frissleveg� meghatározása:

•MSZ 04.135/1-1982:
•20 m3/h/f� dohányzás nélkül
•30 m3/h/f� dohányzással

•MSZ 21875-2-1991

Munkavégzés Minimális frissleveg�-igény 
m3/h/f�

Szellemi munka 30

Könny� fizikai munka 30

Közepesen nehéz fizikai munka 40

Nehéz fizikai munka 50



Nyílászárók kiválasztása



Képek
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Köszönöm a Figyelmüket !


